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1.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, Erzurum'un düşman işga

linden kurtarılışının 89'uncu yıldönümü münasebetiyle ilin tarihî gelişimi
ne, millî mücadele yıllarında Ermenilerce bölgede yapılan soykırıma, 2011 
Dünya Kış Olimpiyatlarının bölgede yapılacak olmasının ilin kalkınmasına 
sağlayacağı katkılara ilişkin gündem dışı konuşması 

2.- Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum ili Sungurlu il
çesi köy ve beldelerindeki orman arazisinin bir bölümünün orman dışına çı
karılmasının meydana getireceği sorunlara ve alınması gereken tedbirlere 
ilişkin gündem dışı konuşması ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin 
cevabı 

3.- Sivas Milletvekili Osman Kılıç'ın, İstiklal Marşı'mızın Türkiye Bü-
'yük Millet Meclisinde kabul edilişinin 86'ncı yıl dönümü münasebetiyle, 
millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un edebî kişiliğine ilişkin gündem dışı 
konuşması 

Savfa 

430 
431 

447, 468 
447:454 

447:449 

449:452 

452:454 



TBMM B: 74 13 . 3 . 2007 

Sayfa 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 455:456, 468:471 
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Başkanlık Divanınca kararlaştırıldığına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1223) 455 
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yapılacak resmî ziyarete milletvekillerinden oluşan bir heyetin katılmasına 
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3.- Hırvatistan Parlamento Başkanı Vladimir Şeks'in Moldova'da yapı
lacak olan "Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamento Başkanları Top
lantısına davetine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ı 
temsilen, Başkan Vekili Sadık Yakut'un icabetine ilişkin Başkanlık tezkere
si (3/1225) 455:456 

4.- Çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meyda
na gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla kurulan (10/337, 343, 356, 357) esas numaralı Meclis Araştırma 
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ilişkin tezkeresi (3/1226) 456 

5.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun; 3813 Sayılı 
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi'nin (2/192) doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesini geri aldığına ilişkin önergesi (4/438) 468 

6.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, 8 Mayıs'ın Cezayir Soykırımı
nı Anma Günü Olarak Kabul Edilmesi ve Ankara'da Bir Soykırım Anıtı Di
kilmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin (2/872) doğrudan gündeme alınmasına 
ilişkin önergesi (4/439) 468:471 

IV. - ÖNERİLER 456 
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 456:468 
1.- (10/270) esas numaralı Meclis araştırma önergesinin ön görüşmesi

nin, Genel Kurulun 13/3/2007 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin 
CHP Grubu önerisi 456:468 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 472, 516, 527 

1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. 
Sayısı: 305) 472 

2.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarı
sı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 472 

3.- Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/1284) (S. Sayısı: 1340) 472 
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4.- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Rapo
ru (1/1300) (S. Sayısı: 1342) 472 

5.- Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Pa
tent Sözleşmesi) Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1075) 
(S. Sayısı: 1022) 472:474, 527:538 

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu 
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Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1176) (S. Sayısı: 1185) 476:477, 527:538 

8.- 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Ce
nevre'de Gözden Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Ko
runması Uluslararası Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1135) (S. Sayısı: 1085) 477:480, 527:538 

9.- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo
nu Raporu (1/1245) (S. Sayısı: 1261) 480:515, 516:526 

VI. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ-
MALAR 515 

1.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Grubu adına konuşan Muğ
la Milletvekili Gürol Ergin'in bir ifadesinin yanlış anlaşıldığı gerekçesiyle 
açıklaması 515:516 

VII. - OYLAMALAR 527 
1.- Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Pa

tent Sözleşmesi) Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının oylaması 527:538 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının oylaması 527:538 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar 
Kurulu Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergi
lendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısının oylaması 527:538 

4.- 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Ce
nevre'de Gözden Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Ko
runması Uluslararası Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısının oylaması 527:538 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 539 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 539:574 
1.- Ordu Milletvekili I. Sami TANDOĞDU' nun, Anayasa Mahkemesi

nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda değişklik yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı 
(7/19918) 5 3 9 : 5 4 0 

2.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan'daki hava kirliliği
ne ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı 
(7/19924) 540:541 

3.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya olimpik yüzme 
havuzunun yıkılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/19937) 542:543 

4.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Büyükşehir Bele
diyesinin bazı yerel gazetelere ambargo koyduğu iddiasına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/19939) 544:545 

5.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, cemevleri ile bazı 
dernek ve vakıfların sayısına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/19942) 545:546 

6.- Denizli Milletvekili V. Haşim ORAL'ın, Kıbrıs politikasına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 
ŞENER'in cevabı (7/19986) 547:550 

7.- Ordu Milletvekili İ. Sami TANDOĞDU'nun, MKEK'nin silah satı
şına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı 
(7/19989) 551:552 

8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türkiye-Irak ve İngiltere ara
sında imzalanan 1926 tarihli bir antlaşmaya ilişkin sorusu ve Dışişleri Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/20003) 552:554 

9.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, bisikletli kanser kam
panyasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Ali ŞAHİN'in cevabı (7/20006) 554:557 

10.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Bakanlık aleyhine açılan 
tam yargı davalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AK
SU'nun cevabı (7/20013) 557:558 

11.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, yatırımların 
azalmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/20053) 559:562 

12.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana Valiliğinin bil
gi edinme başvurularını karşılamasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ab
dülkadir AKSU'nun cevabı (7/20081) 563:564 

13.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Kızılay'ın 
kurban bağışlarını değerlendirmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişle
ri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/20338) 565:566 
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14.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Kızılay yö
netimiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/20340) 

15.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, Eskişehir'de
ki aile hekimliği uygulamasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AK-
DAĞ'ın cevabı (7/20367) 

16.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Kamu Personeli 
Seçme Sınavında öngörülen yaş sınınna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/20904) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak altı oturum yaptı. 
Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya, Yeşilay Haftası münasebetiyle, toplumu ve gençleri, al

kol, sigara ve uyuşturucu alışkanlığından korumak amacıyla kurulan Yeşilay Cemiyetinin daha et
kin faaliyette bulunabilmesi için alınması gereken tedbirlere, Diyanet teşkilatının kuruluşunun yıl
dönümüne ve Dünya Kadınlar Gününe, 

İstanbul Milletvekili Hasan Aydın, Kuzey İrak'taki son gelişmelere, terörizme karşı ülkenin 
birlik ve bütünlüğünün korunmasının önemine, 

Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, kadının, sosyal 
hayatta, düzenleyici devlet mekanizmalarında daha fazla yer almasının gereğine, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan'a yaptığı resmî ziyarete Sakarya Milletvekili Şa

ban Dişli'nin de iştirak etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
l'inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek-

lifı'nin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon ra
poru henüz gelmediğinden; 

2'nci sırasında bulunan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin (1/1030) (S. Sa
yısı: 904), 

4'üncü sırasında bulunan, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair (1/1300) (S. Sayısı: 1342), 

5'inci sırasında bulunan, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent 
Sözleşmesi) Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair (1/1075) 
(S. Sayısı: 1022), 

6'ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/1242) (S. Sayısı: 
1338), 

7'nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Ku
rulu Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/1176) (S. Sayısı: 1185), 

8'inci sırasında bulunan, 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenev
re'de Gözden Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Söz
leşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair (1/1135) (S. Sayısı: 1085), 

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadı
ğından; 

Ertelendi. 
3'üncü sırasında bulunan, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun Tasarısı'nın (1/1274) (S. Sa

yısı: 1347) görüşmeleri tamamlandı; elektronik cihazla yapılan açık oylamadan sonra, kabul edildi. 
9'uncu sırasında buluna, Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlen

mesi Hakkında Kanun Tasarısı'nın (1/1284) (S. Sayısı: 1340) tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi; l'inci madde üzerinde bir süre görüşüldü. 

İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, Ankara Milletvekili Bayram Ali Meral'in, konuşmasında, 
Grubuna, 
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İstanbul Milletvekili İnci Özdemir, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, konuşmasında, 
şahsına, 

Sataştığı iddiasıyla; 
Konya Milletvekili Ahmet Işık, önceki oturumda soru sorarken söylediği bir sözün yanlış an

laşıldığı gerekçesiyle, 
Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan, Konya Milletvekili Ahmet İşık'ın açıklamasına karşı, 

görüşlerini ifade eden, 
Birer açıklamada bulundular. 
13 Mart 2007 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.48'de son verildi. 

ismail Alptekin 
Başkan Vekili 

Ahmet Küçük Harun Tüfekçi 
Çanakkale Konya 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Bayram Özçelik 
Burdur 

Kâtip Üye 

No.: 100 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

9 Mart 2007 Cuma 
Teklif 

1.- Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Teklifi (2/971) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile 
Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2007) 

No.: 101 
12 Mart 2007 Pazartesi 

Tasarılar 
1.- Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı (1/1319) (Adalet; Sanayi, Ti

caret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 7.3.2007) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1320) (Plan ve 
Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2007) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Kalkınma Bankası Arasında Türkiye ile Afri-
ka'daki İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülkeler Arasındaki Ticaret ve Yatırımların Desteklenmesi 
İçin İşbirliği Hakkında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı (1/1321) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Plan ve Bütçe ile Dı
şişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2007) 
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4.- Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/1322) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2007) 

Teklif 
1.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu ve 43 Milletvekilinin; Hiçbir Geliri Olmayan Dul, Ai

levi Nedenlerle Evinde Yaşayamayıp Kadın Sığınma Evi ve Benzeri Sosyal Koruma Birimlerinde 
Yaşayan, Özürlü veya Terör Mağduru Kadınlara İş Kurma Kredisi Verilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi (2/972) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2007) 

Raporlar 
1.- Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 

Raporu (1/1311) (S. Sayısı: 1359) (Dağıtma tarihi: 12.3.2007) (GÜNDEME) 
2.- Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Tasa

rısı ve Çevre ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Rapor
ları (1/1260) (S. Sayısı: 1360) (Dağıtma tarihi: 12.3.2007) (GÜNDEME) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, bir milletvekili hakkındaki bazı iddialara iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19906) 
2.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, Irak'ta düşen Türk işçileri taşıyan uçağa ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19911) 
3.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Diyarbakır'da yürütülen mikrokredi projesine iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19912) 
4.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, Meclis Televizyonu yayınlarındaki bazı ke

sintilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19913) 
5.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, Kızılay'dan ödül almasına ilişkin Başbakan

dan yazılı soru önergesi (7/19916) 
6.- Denizli Milletvekili V. Haşim ORAL'ın, Ermeni tezlerine karşı faaliyetlerine ilişkin Başba

kandan yazılı soru önergesi (7/19917) 
7.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, SSK'nın ilaç stoklarına ilişkin Sağlık Ba

kanından yazılı soru önergesi (7/19920) 
8.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, Anadolu Ajansının bastırdığı takvimlere ilişkin Dev

let Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19930) 
9.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, TRT ve RTÜK'le ilgili bazı konulara iliş

kin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19931) 
10.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, TRT'nin Papanın ülkemizi ziyare

tindeki yayınlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/19932) 
11.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOGLU'nun, sosyal yardımlaşma ve dayanışma 

vakıflarına mütevelli belirlenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru öner
gesi (7/19933) 

12.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, doğalgaz politikasına ilişkin Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19934) 

13.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un, Bursa-Nilüfer-Kayapa Beldesindeki taş ocakla
rına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19935) 
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14.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Ankara Trafik Vakfının bir şirketince yapılan 
araç çekme işlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19938) 

15.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİGİT'in, Diyarbakır-Ergani'de yapılan araç kirala
ma ihalesine ve Ergani Kaymakamının tayinine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/19940) 

16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, büyükşehir belediyelerinin bordur ve kaldırım 
taşlarını yenileme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19941) 

17.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN'ın, Gaziantep'teki bir devekuşu çiftliğinde kaçak 
elektrik kullanıldığı ve TEDAŞ Bölge Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/19946) 

18.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, gezici kütüphanelere ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19947) 

19.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Akdamar Ermeni Kilisesinin restorasyonuna 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19948) 

20.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, yabancılara mülk satışının turizm sektörüne et
kilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19949) 

21.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yönetimine iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19950) 

22.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa-Salihli'deki bazı yerlerin kültür ve turizm 
koruma ve gelişim bölgesi yapılması çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/19951) 

23.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Kırklareli Halk Kütüphanesine ko
nulan bir kitaba ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19952) 

24.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, eğitim kurumlarına yönetici atama
larına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19963) 

25.- İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ'ın, yeşil kartlı hastaların ilaç bedellerinin eczanelere 
ödenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19972) 

26.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, eğitim personelinin geçici görevlendirilmesi ile 
ilgili genelgeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19973) 

27.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, ilaç bedellerinin eczanelere ödenme
sine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19974) 

28.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, sözleşmeli sağlık personelinin tayin sorunu
na ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19975) 

29.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Irak'ta düşen Türk işçileri taşıyan uçağa ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19976) 

30.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, teknolojik yeterliliği tartışmalı uçakların kontro
lüne ve uçuş izinlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19977) 

31.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Irak'ta düşen Türk işçileri taşıyan uçağa 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19978) 

32.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Ankara-İzmir hızlı tren proje çalışması olup olma
dığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19979) 

33.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU'nun, Türk Telekom hisselerinin satışının so
nuçlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19980) 
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34.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğünün perso
nel ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19981) 

35.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, Irak'ta düşen Türk işçileri taşıyan uçak
la ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19982) 

36.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Yapı Denetim Kanununun uygulanmasındaki so
runlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/19988) 

37.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN'in, üniversitelerin bilimsel çalışmalarına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/19994) 

38.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN'in, üniversitelerde meydana gelen olaylara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/19995) 

39.- Yozgat Milletvekili Mehmet ERDEMİR'in, bölücü terör örgütü ile mücadelenin uluslara
rası hukuk boyutuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19996) 

40.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER'in, Samsun Büyükşehir Belediyesindeki bazı 
personel görevlendirmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19997) 

41.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bir milletvekili ve oğlu hakkındaki iddialara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19998) 

42.- Yozgat Milletvekili Mehmet ERDEMİR'in, Irak'taki gelişmelere yönelik girişimlere iliş
kin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/20004) 

43.- Antalya Milletvekili Nail KAMACTnın, kamu görevine atanacaklar için yapılan güvenlik 
soruşturmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı so
ru önergesi (7/20005) 

44.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bir yakını hakkındaki iddialara ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/20007) 

45.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bir yakınının göreviyle ilgili iddialara ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/20008) 

46.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, haklarında soruşturma izni verilen belediye başkanı 
ve yöneticilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20010) 

47.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN'ın, Ankara Atatürk Bulvarındaki katlı kavşak proje
sine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20011) 

48.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, polis memurlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/20012) 

49.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da kurulması planlanan ekmek büfeleri
ne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20014) 

50.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, Ankara Atatürk Bulvarındaki yol çalışmaları
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20015) 

51.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Türk Telekom'un hisse devri sırasındaki alacak 
ve borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20018) 

52.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, TEKEL'in alkollü içkiler bölümünün özelleştiril
mesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20019) 

53.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOGLU'nun, Türk Telekom'un yeni tarifelerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20030) 

54.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOGLU'nun, Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürü
tülmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesindeki şerhin iptaline ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/20031) 
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55.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, Afyonkarahisar'ın Hocalar ve Kızılö-
ren ilçelerinin banka şubesi ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru öner
gesi (7/20036) 

56.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, madenciliği teşvik ve destek kredilerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20038) 

57.- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA'nın, Emekli Sandığı birimlerinin taşınmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20040) 

58.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, Muharrem Orucu konusunda TRT'de program 
yapılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20043) 

59.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Irak'ta düşen Türk işçileri taşıyan uçağa iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20044) 

60.- Erzurum Milletvekili İbrahim OZDOGAN'ın, Hrant Dink cinayetine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/20045) 

61.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, milli gelir ve ücretler ile enflasyon hesap
lamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20048) 

62.- îzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, bazı patlayıcı madde ve füzelerin ülkemize gir
diği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20049) 

63.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Hrant Dink cinayeti soruşturmasına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/20050) 

64.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, AK Parti'nin bir toplantısındaki ko
nuşmasının TRT'de yayımlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20054) 

65.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Başbakanlık Koruma Müdürlüğü perso
neline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20055) 

66.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Merkez Bankasının iş ilanlarında cinsiyet ay
rımcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20057) 

67.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, İsparta Belediyesince satılan Göltaş Çimento 
hisse senetlerinin kar payı ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20058) 

68.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Çekirge Caddesindeki bazı binaların çök
mesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20059) 

69.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya-Kemer karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20060) 

70.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya-Alanya karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20061) 

71.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Bolu Dağı Tüneline ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20062) 

72.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/20071) 

73.- Bursa Milletvekili Mustafa OZYURT'un, Bursa Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20072) 

74.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, koruma sağlama şartlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/20073) 

75.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU'nun, Ankara'nın su ihtiyacı plan
lamasına ve bir baraj inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20074) 
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76.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Çekirge Caddesindeki bazı binaların çök
mesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20075) 

77.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOGLU'nun, Hrant Dink cinayeti soruşturması
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20077) 

78.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, koruma taleplerinin karşılanmasına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20078) 

79.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının katıl
dığı bir televizyon programına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20079) 

80.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, uyuşturucu suçu işlemlerine ve alınan önlemle
re ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20080) 

81.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un, Bursa Büyükşehir Belediyesince yapılan sebze 
ve meyve haline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20082) 

82.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Karacabey İlçesine bağlı bir köyün yoluna ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20083) 

83.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, İsparta'da engellenen bir anma etkinliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20084) 

84.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın, Samsun İline bazı yatırımların yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20085) 

85.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü hakkındaki iddi
alara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20086) 

86.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Haşim îşcan Kültür Merkezinde ya
şanan elektrik kesintisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20087) 

87.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Rize'nin termal turizm merkezleri 
kapsamına alınmamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20088) 

88.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, ders kitabı dağıtımına ve eğitimle ilgili bazı 
konulara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20096) 

89.- İzmir Milletvekili Serpil YILDIZ'ın, İzmir'deki bazı hastanelerin hijyen koşullarına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20099) 

90.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI'nın, İzmir ve ülke genelinde ameliyathane 
hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20100) 

91.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOGLU'nun, Türk Telekom'un bazı konulardaki huku
ki durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20107) 

92.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ'ın, Irak'ta düşen Türk işçileri taşıyan uçağa ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20108) 

93.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın, Açık Öğretim Fakültesi ilahiyat önlisansının 
kamu hizmetinde değerlendirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet 
Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/20109) 

94.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOGLU'nun, enflasyon hesaplamasındaki katsayılara 
ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/20111) 

95.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Alanya'da verilen maden ocağı ruh
satlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20112) 

96.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Başbakanın AK Parti'nin bir toplan
tısındaki konuşmasının TRT'de yayımlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı 
soru önergesi (7/20113) 
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97.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Bolu Dağı Tüneline ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/20128) 

98.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/20129) 

99.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/20130) 

100.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20131) 

101.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20132) 

102.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20133) 

103.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20134) 

104.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20135) 

105.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20136) 

106.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20137) 

107.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20138) 

108.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20139) 

109.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20140) 

110.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20141) 

111.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20142) 

112.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20143) 

113.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20144) 

114.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20145) 

115.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20146) 

116.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20147) 

117.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20148) 

118.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20149) 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
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119.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20150) 

120.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20151) 

121.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20152) 

122.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20153) 

123.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20154) 

124.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20155) 

125.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20156) 

126.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20157) 

127.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20158) 

128.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20159) 

129.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20160) 

130.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20161) 

131.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20162) 

132.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20163) 

133.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20164) 

134.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20165) 

135.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20166) 

136.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20167) 

137.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20168) 

138.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20169) 

139.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20170) 

140.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20171) 

- 4 3 8 -



TBMM B:74 13 . 3 . 2007 

141.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20172) 

142.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20173) 

143.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20174) 

144.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20175) 

145.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20176) 

146.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20177) 

147.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20178) 

148.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20179) 

149.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20180) 

150.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20181) 

151.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20182) 

152.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20183) 

153.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20184) 

154.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20185) 

155.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20186) 

156.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20187) 

157.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20188) 

158.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20189) 

159.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün. 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20190) 

160.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20191) 

161.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20192) 

162.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20193) 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
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163.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün. 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20194) 

164.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün. 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20195) 

165.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20196) 

166.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20197) 

167.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20198) 

168.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20199) 

169.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20200) 

170.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20201) 

171.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20202) 

172.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20203) 

173.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20204) 

174.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20205) 

175.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20206) 

176.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20207) 

177.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20208) 

178.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20209) 

179.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20210) 

180.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20211) 

181.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20212) 

182.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20213) 

183.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20214) 

184.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20215) 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 

bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
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185.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20216) 

186.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20217) 

187.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20218) 

188.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20219) 

189.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20220) 

190.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20221) 

191.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20222) 

192.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20223) 

193.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20224) 

194.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20225) 

195.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20226) 

196.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20227) 

197.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20228) 

198.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20229) 

199.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20230) 

200.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20231) 

201.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20232) 

202.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20233) 

203.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20234) 

204.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20235) 

205.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20236) 

206.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20237) 
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207.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20238) 

208.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20239) 

209.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20240) 

210.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20241) 

211.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20242) 

212.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20243) 

213.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20244) 

214.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20245) 

215.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20246) 

216.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20247) 

217.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20248) 

218.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20249) 

219.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20250) 

220.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20251) 

221.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20252) 

222.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20253) 

223.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20254) 

224.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20255) 

225.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20256) 

226.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20257) 

227.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20258) 

228.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20259) 
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229.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20260) 

230.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20261) 

231.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20262) 

232.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20263) 

233.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20264) 

234.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20265) 

235.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20266) 

236.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20267) 

237.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20268) 

238.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20269) 

239.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20270) 

240.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20271) 

241.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20272) 

242.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20273) 

243.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20274) 

244.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20275) 

245.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20276) 

246.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20277) 

247.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20278) 

248.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20279) 

249.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20280) 

250.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20281) 
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251.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20282) 

252.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20283) 

253.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20284) 

254.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20285) 

255.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20286) 

256.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20287) 

257.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20288) 

258.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20289) 

259.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20290) 

260.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20291) 

261.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20292) 

262.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20293) 

263.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20294) 

264.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20295) 

265.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20296) 

266.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20297) 

267.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20298) 

268.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20299) 

269.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20300) 

270.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20301) 

271.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20302) 

272.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20303) 
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273.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20304) 

274.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20305) 

275.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20306) 

276.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20307) 

277.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20308) 

278.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20309) 

279.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20310) 

280.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20311) 

281.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20312) 

282.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20313) 

283.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20314) 

284.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20315) 

285.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20316) 

286.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20317) 

287.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20318) 

288.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20319) 

289.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20320) 

290.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20321) 

291.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20322) 

292.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20323) 

293.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20324) 

294.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20325) 
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295.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20326) 

296.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20327) 

297.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20328) 

298.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20329) 

299.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20330) 

300.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20331) 

301.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20332) 

302.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20333) 

303.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, bir ilçedeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/20334) 

No.: 102 
13 Mart 2007 Salı 

Tasarılar 
1.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

(1/1323) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 7.3.2007) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1324) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2007) 

3.- Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İmtiyazları ve Dokunulmazlıklarına Dair Dü
zeltilmiş Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1325) (Adalet ve Dı
şişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2007) 

4.- Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Oluşturan Düzeltilmiş Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1326) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2007) 

5.- Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1327) (Sağlık, Ai
le, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.2007) 

6.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/1328) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2007) 

7.- Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1329) (Avrupa Birliği Uyum; Plan ve 
Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
8.3.2007) 
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13 Mart 2007 Salı 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.03 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74'üncü 
Birleşimi'ni açıyorum. 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Konuşma süreleri beşer dakikadır. Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir. Hükümetin cevap 

süresi yirmi dakikadır. 
Gündem dışı ilk söz, 12 Mart Erzurum'un 89'uncu Kurtuluş Yıl Dönümü münasebetiyle söz is

teyen, Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'ya aittir. 
Sayın Ilıcalı, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcah'nın, Erzurum'un düşman işgalinden kurtarılışının 

89'uncu yıldönümü münasebetiyle ilin tarihî gelişimine, millî mücadele yıllarında Ermenilerce böl
gede yapılan soykırıma, 2011 Dünya Kış Olimpiyatlarının bölgede yapılacak olmasının ilin kalkın
masına sağlayacağı katkılara ilişkin gündem dışı konuşması 

MUSTAFA ILICALI (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 12 Mart Erzurum'un 
89'uncu Kurtuluş Yıl Dönümü vesilesiyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıla
rımla selamlıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok özel bir yeri olan Erzurum'un kurtuluşu uğruna bu toprak
lara kanlarını veren on binlerce şehidimizi ve daha sonra ebediyete intikal eden gazilerimizi bu ve
sileyle minnet ve şükranla anıyorum. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın bazı ülkelerinin parlamentoları ve ilgili komisyon
larında sözde Ermeni soykırımı tasarılarının gündeme getirildiği ve Erzurum'un 89'uncu Kurtuluş 
Yıl Dönümünü kutladığımız bu günlerde, tasarılarının içeriğinin tam aksine Ermeni çetelerince en 
büyük mağduriyete uğratılmış ilimizde yaşananlara ilişkin özet bir tarihî bilgiyi bu vesileyle sizler
le paylaşmak istiyorum. Bu hatırlatmayı yaparken, kesinlikle bir kin ve nefret duygusu etkisiyle 
bunları yapmadığımı, amacımın tarihî gerçekleri bir kere de Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsü
sünden tüm dünyaya belirtmek olduğunu ifade ediyorum. 

Bu kısa konuşmamda, takdir edileceği gibi, tüm ayrıntıları ifade edebilmem mümkün değildir, 
ancak, asılsız iddiaların sahibi ülkelerde dahi tarafsız bilim adamlarının yapacakları araştırmalarla 
bu önemli konunun aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacaklarına olan inancımı bu kürsüden ifade 
etmek istiyorum. 

Erzurum, Anadolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun perde gerisindeki unsurlarını net bir 
şekilde ortaya çıkarması bakımından çok iyi bir örnektir. 

12 Mart 1918 tarihinde Erzurum'da verilen hürriyet ve istiklal mücadelesi, millî mücadelemi
ze ışık tutmuştur. 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 
başkanlığında alınan kararlar, millî mücadelemizin başlangıcını ve cumhuriyetimizin temelini oluş-
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turmuştur. Bu yüzdendir ki, 12 Mart, bu ülkenin evlatları için istiklal demek, hürriyet demek, cum
huriyet demek, demokrasi ve kısaca bugünkü modern Türkiye demektir. 

1071 Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'da Müslüman Türk hâkimiyetine giren Erzurum'umuzla il
gili tarihî gelişmeleri kısaca özetleyince anlaşılacaktır ki, hayalî ithamların ve kamuoyuna kabul et
tirilmeye çalışılan sözde soykırım senaryosunun da inanırlığı yoktur. 

Erzurum ve çevresi, Çarlık Rusya'sının emperyalist emelleri uğruna, Batılı devletlerin de des-
teklemesiyle, 1829, 1855, 1877, 1916 tarihlerinde istila edilmiştir. Yöre insanımız, Kars'ta ve özel
likle Erzurum'da vatan savunmasının destanını yazmıştır. Sadece yerli kaynaklarda değil, aynı za
manda bazı yabancı kaynaklarda da açıklıkla yer alan bu olaylar, Erzurum'un stratejik önemini de 
ortaya koymuştur. 

1829'dan itibaren, misyonerlerin, bazı Ermeni cemiyetlerinin, bazı Batılı devletlerin doğrudan 
ve dolaylı destekleriyle hayalî Ermenistan kurulması için emek sarf edilmiştir. Özellikle Birinci 
Dünya Savaşı'nda, Rusların, Sarıkamış sonrası Orta Anadolu'ya kadar yayılma planlarının hayata 
geçirilmesi için Ermenileri öne sürmeleri, sükûnet içindeki bölgemizi kana bulamıştır. İşgalin ardın
dan, 18 Aralık 1917'de imzalanan Erzincan Mütarekesi'yle, Rusların savaş dışı kalması rollerini de
ğiştirmiş, Rus ordusu geri çekilmeye başladığında, cepheyi Ermeni çetelerine bırakmıştır. Ruslar, 
uzun süre kalmayı hedefleyerek yığdıkları ağır silahları, cephaneyi de Ermenilere bırakmışlardır. 

1918 yılının ocak, şubat, mart aylarında, Ermeni çeteleri, Erzurum vilayetinde, Aşkale'de, Ci-
nis'te, Alaca'da, Ilıca'da, Tepeköy'de, Dutçu'da, Erzurum merkezde, Yanıkdere'de, Kars Kapı'da, 
Ezirmikli Osman Ağa ve Mürsel Paşa Konaklarında, Gölbaşı'ndaki Hacı Ahmet Hanı'nda, Yeşilyay-
la'da, Hasankale'de, Tımar'da, Köprüköy'de, Horasan'da tam bir Türk soykırımı gerçekleştirerek 50 
bin Müslüman Türk'ü katletmişlerdir. 

16 Şubat 1916 tarihinden 12 Mart 1918 tarihine kadar Rus ve Ermeni işgali altında kalan Er
zurum'da, kadın, çocuk, yaşlı demeden yapılan insanlık dışı katliam ve vahşet 11 Mart sabahı Ilı
ca'nın kurtuluşuyla başlayan kurtuluş mücadelesi 12 Mart 1918 tarihinde Kâzım Karabekir komu
tasındaki 1. Kafkas Kolordusu'nun Erzurum'a girişiyle gerçekleşmiş, böylece Erzurum halkı özgür
lüğüne kavuşmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 12 Mart 1918 günü Türk'ün kalbi olan Erzurum'un esa
retten hürriyete, ölümden hayata kavuştuğu bir gündür. Ermenilerin sözde soykırım iddialarının ak
sine, resmî belgelere göre sadece Erzurum merkezinde 10 bine yakın vatandaşımız Ermeniler tara
fından şehit edilmiştir. Bu vahşete aynı şekilde diğer Doğu Anadolu illerimizdeki illeri de dâhil et
tiğimizde katledilen vatandaşımızın sayısı 10 binlere ulaşmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ilıcalı. 
MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bugün Erzurum'da hiçbir aile yoktur ki Rus ve Ermeni savaşlarında şehit vermemiş olsun. Kur

tuluşumuzdan sonra geçen seksen dokuz yılda Erzurum, her zaman Türk tarihindeki bu önemli ye
rini muhafaza etmiş, dadaşlarıyla, vatanına layık, milletine örnek olma hüviyetini korumuştur. 

Ayrıca, geçtiğimiz günlerde kutladığımız Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle dadaşlarımızın çok 
önem ve değer verdiği tüm hanımefendilerimizin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. 

Bu vesileyle geçmişte vatan savunmasında ön saflarda yer alan Nene Hatun ve Kara Faunala
rımızı minnetle yâd ederken, kadınlarımızın bugünümüzde olduğu gibi, her sektördeki başarılarının 
gelecekte daha da artarak devam edeceğine olan inancımı vurgulamak istiyorum. 

Bugün, Erzurum tüm coğrafyası ve iklimsel zorluklara rağmen, milyona yaklaşan nüfusu, 40 
bin öğrencili üniversitesi, tarihî mekânları ve turistik tesisleri ve yiğit insanlarıyla tarımdan hayvan-
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cılığa, turizm, bilişim, çağrı teknolojisine her alanda önemli gelişmelere sahne olmakta ve dadaşla
rımız, âdeta, bölgesel kalkınma için ikinci kurtuluş savaşını ekonomiyle yapmaktadırlar. 2011 Dün
ya Üniversitelerarası Kış Oyunlarının Erzurum'da yapılacak olması, bu yönden çok anlamlı ve 
önemlidir. Oyunların yapılacağı 2011 yılına kadar bölgemizde büyük yatırımlar yapılacaktır. Bu du
rum, Erzurum ve bölgemizin kalkınmasının tamamlanmasına büyük katkı sağlayacaktır. 

Erzurum ve diğer bazı bölge illerimizle aday olacağımız 2018 Dünya Kış Olimpiyatlarının 
alınması için de, 2011 Üniversitelerarası Kış Oyunlarının başarıyla tamamlanması önemli bir adım 
olacaktır. Bu vesileyle, 2011 Üniversitelerarası Kış Oyunlarının Erzurum'da yapılması için gerekli 
desteği veren başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcımız Sayın 
Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanımız Sayın Beşir Atalay ve emeği geçen herkese bir kez daha tüm 
Erzurumlular adına teşekkürlerimi sunuyorum. 

Ayrıca, dün, şehrimizin 89'uncu kurtuluş yıl dönümüne biz Erzurum milletvekilleriyle birlikte 
iştirak eden Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Demir ve 
üyelerimize, çeşitli illerde sivil toplum kuruluşlarımızca yapılan ve yapılacak kurtuluş toplantıları
mıza katılan siyasi parti genel başkanlarımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize teşekkürlerimizi 
şahsım ve tüm Erzurumlular adına sunarım. 

Sözlerimi, Erzurumlu şair Sadettin Akatay'm "Bar" şiirinin birkaç mısrasıyla bitirirken, hepi
nizi saygılarımla selamlıyorum. 

"Dadaş, çelik bir yaydır, onu germeye gelmez, 
Çağlayan bir sel olur, dağlara da baş eğmez. 
Yayla bulutu gibi, yükselir yavaş yavaş, 
Sonra birden sel olur, köpürür coşar dadaş. 

Doğu'nun sınır taşı, Erzurum'un dadaşı, 
Efesi var İzmir'in, eğilmez Türk'ün başı." (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Ilıcalı, biz de, Erzurumluların kurtuluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyoruz. 
Gündem dışı ikinci söz, Çorum ili Sungurlu ilçesi Kaledere beldesindeki hazine ve orman ara

zilerine ilişkin sorunlar hakkında söz isteyen Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'na aittir. 
Sayın Ayvazoğlu, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
2.- Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum ili Sungurlu ilçesi köy ve beldelerinde

ki orman arazisinin bir bölümünün orman dışına çıkarılmasının meydana getireceği sorunlara ve 
alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pe-
pe'nin cevabı 

FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çorum ili Sungur
lu ilçemiz Sancalar, Ortaköy, Kavşut, Tuğlu, Yörüklü, Hacıosman, Çavuşköyü gibi bazı belde ve 
köylerimizde ilçe örgütümüzle yaptığımız gezilerde tespit ettiğimiz bir sorunu sizlerle gündem dışı 
paylaşmak istedim. Bu nedenle, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bu konu, ülkemizde kabul edilmesi gereken ciddi bir sorun olup, iki açıdan ele alınmalıdır. 
Birincisi, sözü edilen hazine ve orman arazilerinin, vatandaşlarımızca, zorunlu geçim kaynağı 

ve yerleşim gibi gerçekten masumane amaçlı kullanılıyor olması. 
İkincisi de, bu arazilerin, ne acıdır ki, masumane amaçların dışında, büyük rant paylaşımlarına 

dönük, talan ve işgal amaçlı kullanılmış olmasıdır. 
İlk açıdan bakıldığındaki gerçek, Anadolu'muzun çetin doğa şartlarıyla boğuşan, Karade

niz'imizin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muzun kırsal alanlarında yaşayan hazine ve orman içi 
köylülerimizin de masumane geçim ve yerleşim amacıdır. 
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İkinci açıdan bakıldığındaki gerçek ise acıdır. Trakya'mızla, Marmara'mızla, Ege ve Akde
niz'imizle, sahil ve kıyı kentlerimizin ormanlarının büyük rantlar uğruna devam eden talan ve işgal 
amacıdır. Bu gerçekleri kimse görmezlikten gelemez ve bu gerçekleri kimse inkâr edemez. 

Değerli milletvekilleri, işte, Anadolu'muzun yüzde 47,76'sı kırsal alan ve orman içi köylerde 
yaşayan Çorum ilimizin bağlı on üç ilçesinden yüz ölçümüne göre en büyük ilçesi Sungurlu'muzun 
Kaledere beldesinde bulunan, ilk açıdan ele aldığımız zorunlu geçim kaynağı ve yerleşim amacına 
yönelik, masumane amaçlarla, tabiri yerindeyse, dededen kalma topraklarda asırlardır yaşamlarını 
sürdüren vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmışlardır. 

Değerli milletvekilleri, şöyle ki; o yörede yaşamakta olan 3 bine yakın belde halkımızın kendi 
mülkleri olarak kabul edip, bildikleri, sevinçlerini, acılarını ve kederlerini paylaştıkları asırlık top
raklarına, devletimiz, ilk kez, bu yıl, belde halkına ayrı ayrı ecri misil ihbarnamesi göndererek bu 
topraklara sahip çıkmış ve "Bu topraklar artık sizin değil, benim." demiştir. 

Burada bize düşen görev ise, elbette, Hükümete, dört buçuk yıldır neredeydiniz diye sormak 
görevidir. Peki, ne yapılabilecektir? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu sorun, ülkemizde yaşanan genel sorunlardan sadece 
biridir. Cumhuriyet Halk Partisinin bu noktalarda her zaman haklı çıktığı, endişelerini dile getirdi
ği ranta dayalı her türlü talan ve işgale olanak tanınmamak ve izin vermemek koşuluyla, gerçekten 
iyi niyetli, zorunlu geçim ve yerleşim amacı olan tüm vatandaşlarımıza bu toprakların mülkiyetinin 
bedelsiz şekilde devlet olarak vermenin esaslı ve temel bir çözüm olacağı kuşkusuzdur. Bunun, sos
yal bir devlet sorumluluğunun da gereği olduğu kaçınılmazdır. Zira, bu çözüm yolu, büyük Türki
ye Cumhuriyeti devletimiz için trilyonlara dayalı yolsuzluk ve vurgunların, yağmaların, talanların 
ve işgallerin, kamuoyunda yer aldığı şekliyle yapıldığı anlaşılan, hukuka karşı direnmeye devam 
eden Acaristanların, Sayın Maliye Bakanımızın Marmara'mızın ormanlarındaki mal varlığının, Sa
yın Başbakanımızın orman içi villasının yanında, talan ve işgal edilen o güzelim dünya, doğa hari
kası İstanbul Boğazı'nın, sahil ve kıyılarımızın, kentlerimizin, tarihî, kültürel miraslarımızın tahrip 
edildiğinin, terör uğruna harcanan trilyonların yanında, verilen şehitlerin yanında, özelleştirme uğru
na İsrailli Oferlere, Arap şeyhlerine peşkeş çekilerek yaratılan rantların yanında, bir benzetmeyle 
söylersek, devede bir kulak kadar küçük ve bir o kadar da kolay olacak çözümdür, yoldur, çaredir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken, inanmak istiyor ve diliyorum ki, 
hiç olmazsa bu sorunlara acilci Hükümetimizin eylem planları acil çözüm getirir. Yoksa, milletimi
zin, o çözümü, sandıkta Adalet ve Kalkınma Partisine acil çözüm olarak göstereceğinden Cumhu
riyet Halk Partisi olarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayvazoğlu. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - ...bizim kuşkumuzun olmadığını yüce milletimizle, 

her zaman olduğu gibi, bir kez daha paylaşıyor, bu duygu ve düşüncelerle de sizleri ve halkımızı 
saygıyla selamlıyor, böyle bir olanağı tanıdığı için de Sayın Başkanımıza teşekkür ediyor, saygılar 
sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayvazoğlu. 
Gündem dışı konuşmaya Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe cevap vereceklerdir. 
Sayın Bakanım, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE ( Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Çorum Milletvekili Sayın Feridun Ayvazoğlu'nun Sungurlu ilçesi Kaledere beldesinde ha
zine ve orman arazileriyle alakalı olarak bahsetmiş olduğu hususlara cevap vermek için huzurları
nızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, Sungurlu Kaledere beldesi, daha önceden, Orman Kanunu'nun 31 'inci 
madde kapsamına giren orman köyü idi, 1994 yılında aynı isimle belde olmuştur. Belediyenin nü
fusu 1.924, seçmen sayısı 1.600'dür. 

Kaledere beldesinde 1995 yılında 3402 sayılı Yasa'ya göre orman kadastrosu yapılmıştır. Bu
na göre, 314 hektar, yani 3.140 dönüm 2/B arazisi vardır bu beldede. Ormanlık alan 23 bin dönüm, 
orman sayılmayan alan 8 bin dönüm, genel olarak, toplam 35 bin dönümlük bir alan vardır. 2/B'ye 
göre orman dışına çıkarılan yaklaşık 3.140 dönüm alan, hazineye, Maliye Bakanlığına devredilmiş
tir. Belde halkı tarafından orman kadastrosuna itiraz edilmemiştir. Yani, orman kadastrosu çalışma
sı yapıldıktan, bittikten sonra çalışmalar askıya çıkarılmıştır. Süresi içerisinde vatandaşlarımız iti
raz etmedikleri için kadastro işlemi kesinleşmiş ve bu yerler hazine adına tapuya kaydedilmiştir. 

Çorum-Sungurlu Mal Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, orman dışına çıkarılan bu yer
lerde 435 adet gayrimenkul olduğu belirlenmiş ve 285 adedinin kullanıcısı tespit edilmiştir. Kalan 
150 adet taşınmazın çalışmaları ise devam etmektedir. 

Maliye Bakanlığınca kullanıcısı belirlenen taşınmazlardan ecri misil alınması yoluna gidilmiş 
ve 84 gayrimenkul için tebligatlar postaya verilmiştir. Halbuki, şu andaki hukuki durum şudur: 2/B 
ile orman dışına çıkarılan yerler, daha önceden, 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca, Orman idaresince yönetilmekteydi. 2001 yılında çıkarı
lan 4706 sayılı Kanun'la bu yerler Maliye Bakanlığına devredilmiştir. Ancak, satış işlemlerini dü
zenleyen husus Anayasa Mahkemesi tarafından 2002 yılında iptal edilmiştir. Şu anda hukuken bir 
boşluk söz konusudur. 

Beldenin itirazı ve yapabilecekleri nelerdir? Belde halkı, öncelikle, bu yerlerin kendi adına ta
pu edilmesini talep ediyor. Zamanında kadastroya itiraz etmedikleri için bu mümkün değil. Mevcut 
kanuni düzenlemelere göre satış veya tahsis de mümkün görünmüyor. Maliye Bakanlığınca bu ka
bil yerlerden ecri misil alınıyor. Belde halkının "Hiç olmazsa ecri misil alınmasın" talebi var. Tabii, 
şu andaki mevcut yasalara göre, bunun uygulanması söz konusu değildir. 

Tabii, burada bir hususun altını çizmekte fayda görüyorum. Bu, sadece Sungurlu'daki bir kö
yümüzde, yüzlerce insanımızı ilgilendiren bir husus değildir, Türkiye'nin dört bir tarafında, benzer 
yüz binlerce olay vardır. Bu konuyla alakalı, Parlamentomuzun bu kürsüsünden, defalarca, bu ko
nu tarafımızdan dile getirilmiştir. Bu konuyla alakalı meselenin çözülebilmesi için Anayasa'nın 169 
ve 170'inci maddelerinin bizi sınırladığını değerli milletvekili arkadaşlarım biliyorlar. Bu konuyla 
alakalı yapmış olduğumuz Anayasa değişikliği çalışmamız, malumunuzdur, Sayın Cumhurbaşkanı 
tarafından, bir kez daha görüşülmek üzere Parlamentoya iade edilmiştir. Yani, bizim Sungurlu'daki, 
Türkiye'nin dört bir tarafındaki benzer hukuki, sosyal ciddi bir problemin halü fasl edilmesi için at
mış olduğumuz adım, maalesef, akim kalmıştır. 

Bu konuda, Cumhuriyet Halk Partisinin değerli yöneticilerine de, "Bu işle alakalı bir orta yol 
mu buluruz, sizin bir teklifiniz mi var? Bu konuyla alakalı bildiğiniz bir çıkış, bir hukuki çözüm 
öneriyorsanız, buyurun, getirin, biz de destekleyelim." dedik. Ama, maalesef, bu konularla alakalı, 
önümüze, bizim, ciddi, üzerinde durulacak bir teklif gelmemiştir. 

FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Getirelim Sayın Bakanım, getirelim. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Devamla) - Tabii, beldenin ağaçlandırılma-

sıyla alakalı, Belediye Başkanı CHP'li bir arkadaşımızdır. Buradan, bize, 10 bin dönümlük bir ağaç
landırma müracaatı olmuştur. Bize müracaat, 01/03/2007 tarihli dilekçeyle beldenin çevresindeki 10 
bin dönümlük ağaçlandırma için müracaat edildi. Talepten bir gün sonra, 02/03/2007 tarihinde, ko
nu, etüt ve proje çalışması için ilgili birime ulaştırılmıştır, 09/03/2007 tarihinde Kaledere beldesine 
gidilerek sahanın etüdü yapılmıştır. 20/03/2007 tarihinde projesi hazırlanmış olacaktır. Yani, biz, 
Bakanlık olarak, Belediyenin bu ağaçlandırma talebini yerinde görüyor ve destekliyoruz. Ancak, 
Değerli Milletvekili arkadaşımız, burada konuşmasını yaparken, Sayın Başbakanın orman içindeki 
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villasından bahsetti. Burada, bu vesileyle de, kamuoyunu aydınlatmak istiyorum. Sayın Başbakanı
mızın, Türkiye'nin hiçbir yerinde, orman içinde veyahut da orman civarında, bir villası söz konusu 
değildir. 

Değerli arkadaşlar, bir hakkı teslim etmek lazım. Biz, 18 Kasım 2002'de Hükümet kuruldu, gö
revi devraldık. Bizden önceki on yıllık ağaçlandırma çalışması, Türkiye'de, senede 75 bin hektar idi. 
Biz, bu rakamı 400 bin hektara çıkardık. Hedefimiz şu: Dört yıl içerisinde Trakya büyüklüğünde bir 
orman kurmak; yani, Türkiye dünya ile birlikte küresel ısınmayı, iklim değişikliğini, çölleşmeyi, 
erozyonu konuşurken, bütün bunların panzehiri orman alanlarını korumak, geliştirmek ve sulak 
alanlar üzerindeki iskân veyahut da sanayi baskısını izole etmektir. Bununla alakalı yapmış olduğu
muz çalışmalar, dünyada da ses getirmiştir. Dünyada en iyi ormancılık faaliyeti yürüten ülkelerden 
birisi de Türkiye'dir. 

Türkiye'de, genellikle, şöyle yaygın bir kanaat var: Türkiye'de ormanlar azalıyor... Bu klasik 
söylem, beylik laflarla: Efendim yağmalanıyor, peşkeş çekiliyor, açılıyor, saçılıyor, dökülüyor... 
Bunların hiçbirisi doğru değil. Türkiye, dünyada orman alanını artıran nadir ülkelerden birisidir. 
Birleşmiş Milletlerin FAO teşkilatının açıkladığı rakama göre, son yirmi yıl içerisinde, Türkiye, or
manlarına 500 bin hektardan daha fazlasını ilave etti. Bir de, Türkiye'de iç göçten dolayı boşalan 
bazı orman köylerinde, ormanlaşan vatandaşın tapulu arazilerinde, evet, 1 milyon hektara yakın, 
Türkiye'deki orman varlığı artmıştır. Bizim Hükümet olduğumuz esnada, Bakan olduğumuz esna
da, Türkiye'nin hiçbir tarafında orman alanları üzerinde illegal yapılaşmalara kesinlikle müsaade 
edilmemiştir. İş, daha teşebbüs aşamasındayken müdahale edilmiş ve gereği yerine getirilmiştir. 

Burada, herkesin ve kamuoyunun çok iyi bilmesini arzu ettiğim bir husus var ki, Türkiye'de 
bizden önce ormanlar üzerinde birtakım haksız edinimler olmuş olabilir. Ama, değerli muhalefet 
milletvekili arkadaşlarıma, bizi izleyen değerli vatandaşlarımıza, Türkiye'deki yazarçizer, entelek
tüel herkese sesleniyorum: Bizim Hükümetimiz esnasında, Bakanlığımız esnasında, Türkiye or
manlarından bir karışı dahi kimseye, evet, yâr etmedik, yâr etmemeye de kararlıyız. 

Bunun böyle bilinmesini istiyor, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, dün, İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük 

Millet Meclisinde kabul edilişinin 86'ncı yıl dönümünü Mecliste bir törenle kutladık. Bu vesileyle, 
Birinci Meclisimizin Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif 
Ersoy'u ve gazi Meclisin tüm milletvekillerini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum ve gündem dı
şı üçüncü sözü, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Sivas Milletve
kili Osman Kılıç'a veriyorum. 

Sayın Kılıç, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3.- Sivas Milletvekili Osman Kılıç'ın, İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde ka

bul edilişinin 86'ncı yıl dönümü münasebetiyle, millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un edebî kişiliği
ne ilişkin gündem dışı konuşması 

OSMAN KILIÇ (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstiklal Marşı'mızın Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde kabul edilişinin 86'ncı yıl dönümü münasebetiyle gündem dışı söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

İlhamını, tamamıyla içinde vücut bulduğu hayatın şartlarından alan İstiklal Marşı, herhangi bir 
şairin sıradan duygularını dile getiren manzum bir eser değil, millî bir destandır; bu aziz milletin ru
hunu, hayatını ve ideallerini kelimelere döken bir destan. 

İstiklal Marşı'nın yazıldığı tarihi bir hatırlayalım: Anadolu'nun birçok şehri işgal altındaydı. 
Türk milletinin bağımsızlığı tehlikeye düşmüştü. Bütün yurt Batılı güçlerin kıskacında inim inim 
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inliyordu. İşte, İstiklal Marşı, Millî Mücadele yıllarının en zor günlerinde ordumuz ve milletimizin 
şiddetle ihtiyaç duyduğu kendine güven, millî heyecan, şevk ve imanın manzum dili olarak doğdu. 
Türk milletinin, istiklal, hürriyet, vatan, din ve bayrak aşkının, topyekûn ve hep bir ağızdan, bütün 
dünyaya gür bir haykırışıdır. Bu sebeple, o gün bizim için öncelikle Millî Mücadele'nin, sonra da 
bütün zamanların destanıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mehmet Akif, pek çok Türk aydını gibi, başından beri 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Millî Mücadele'nin yanında yer almış ve İstiklal Marşı
mızın manevi mimarlarından biri olmuştur. Toplumu millet yapan fertleri, fertlerin ruhunda ve ha
yatında daha canlı tutmak, milleti tek yürek ve tek yumruk hâline getirmek için bir İstiklal Marşı'na 
ihtiyaç duyulmuştur. 

Dönemin milletvekilleri de, marş için para ödüllü bir yarışma düzenlenmesine karar vermişti. 
Yarışmaya yüzlerce şiir gelmesine rağmen bunların hiçbiri beğenilmedi. Dönemin Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi Tanrıöver de, istenen marşın yazılmadığı kanaatindedir. Ona göre, bu marşı, an
cak Mehmet Akif yazabilir. Bu nedenle, para ödülünün kaldırıldığını Şair'e bildirerek marşı yazma
sını ve yarışmaya katılmasını rica eder. Türk milletinin istiklal ve vatanperverliğini para karşılığın
da anlatmak ve yazmak Akif e ters geliyordu. Bu yüzden, açılan yarışmaya katılmamıştı, para ödü
lünün olmadığı bildirilince şiirini yazmıştı. 

Gelen şiirler arasında seçilen yedi şiir Büyük Millet Meclisinde okunur ve Akif in şiiri arka ar
kaya üç defa okunarak ayakta alkışlanır. Daha sonraki oturumlarda da değerlendirmeler yapılır ve 12 
Mart 1921'de gazi Meclisin kararıyla Mehmet Akif in yazdığı şiir İstiklal Marşı olarak kabul edilir. 

Mehmet Akif "Onu milletime ve kahraman ordumuza hediye ettim, artık o milletindir, zaten o 
milletin eseridir, milletin malıdır, ben yalnız gördüğümü yazdım." dediği şiirini "Safahat" kitabına 
almamıştır. 

Ölümünden kısa bir süre önce kendisini ziyaret eden dostlarından birinin "Üstat, icap ederse bir 
İstiklal Marşı daha yazar mısın?" sorusuna, hasta yatağından birdenbire başını kaldırır ve kesin bir 
ifadeyle "Allah bu milleti bir daha İstiklal Marşı yazdıracak hâle getirmesin." diyerek cevap verir. 

İstiklal Marşı'mızın yazılışı, İstiklal Savaşı ve o günlerin zor şartlarıdır. Akif de o günlerin sı
kıntısını, Batılıların zulmünü gözler önüne serer, İstiklal Marşı'na, Türk bayrağını ve Türk milleti
ni yücelten, öven mısralarla başlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kılıç, konuşmanızı tamamlayın. 
Buyurun. 
OSMAN KILIÇ (Devamla) - "Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, 
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal." 
Şiir boyunca konuşan Akif mi, yoksa Türk milleti mi ya da kahraman Mehmetçik midir, ayırt 

etmek mümkün değildir. 
Hürriyet ve istiklal kavramları, milletimizin en yüce değerleridir. Bağımsızlık fikrini, milleti

mizin karakterini şöyle dile getirir: 
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"Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım, 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım." 
İstiklal Savaşı Türk milletinin ölüm kalım savaşıdır. Akif, şehitlerin arzularını da, 
"Ruhumun senden ilahî, şudur ancak emeli; 
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 
Bu ezanlar, ki şahadetleri dinin temeli, 
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli." 
Vatansızlığın ıstırabını bilenler, Akif in dilinde ifadesini bulan Türk'ün duasını anlamakta güç

lük çekeceklerdir. 
Şair, kendi varlığını her yönüyle vatanına feda eder: 
"Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hûda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda." 
İstiklal davamızı anlatması bakımından, şiirin son kıtası herkesin hafızasına kazıması gereken 

mısralardır: 
"Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. 
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal." 
Mehmet Akif, söz ve mana bakımından mükemmel bir İstiklal Marşı yazmış olup, bunu bütün 

milletine armağan etmiştir. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kurtuluş Savaşı'nı yöneten gazi Mecliste, Burdur Millet

vekili olarak milletini temsil eden, üç yabancı dil bilen, millî şair, edebiyatçı, büyük hatip, fen ada
mı, gazeteci, yönetici, eğitimci, mütefekkir Mehmet Akif Ersoy, soğuk havalarda evde bulunan bir 
paltoyu arkadaşıyla nöbetleşe giyebilecek kadar zor durumda olan bir insan olmasına rağmen, İstik
lal Marşı için verilen ödülü "milletin malıdır" diyerek almamıştır. Böylece, Türk'ün kendine güven 
duygusu, istiklal ümidi, millî heyecanı, sarsılmaz imanı onda billurlaşmıştır. 

Mehmet Akif Ersoy'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, her karış toprağın
da binlerce şehidimizin yattığı mukaddes vatanımızı bizlere canları pahasına emanet eden aziz şe
hitlerimize Cenabı Allah'tan bol rahmet diliyor, yüce heyetinizi ve aziz milletimizi saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
Bu vesileyle, dün Sayın Başbakanımızın açıkladığı İstiklal Marşımızın kabul edilişinin yıl dö

nümü olan 12 Martın millî günlerimiz arasında sayılması için alınan karar vesilesiyle Hükümetimi
ze de teşekkür ve şükranlarımızı arz ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- İngiltere-Türkiye Parlamentolar ar ası Dostluk Grubu Başkanı Bob Laxton ve beraberinde

ki Parlamento heyetinin ülkemizi ziyaretinin TBMM Başkanlık Divanınca kararlaştırıldığına ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/1223) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
TBMM Başkanlık Divanı'nın 13 Aralık 2006 tarih ve 122 sayılı kararı ile İngiltere-Türkiye 

Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Bob Laxton ve beraberindeki Parlamento Heyetinin, 18-
22 Mart 2007 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın konuğu olarak ülke
mize resmi ziyarette bulunmaları kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu heyetin ülkemizi ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzen
lenmesi Hakkında 3620 Sayılı Kanun'un 7 nci maddesi gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup, oylarınıza 

sunacağım: 
2.- Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un başkanlığında Moldova'ya yapılacak resmî ziyare

te milletvekillerinden oluşan bir heyetin katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1224) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun başkanlığında 3-4 Nisan 2007 tarihleri arasında Moldo
va'ya gerçekleştirilecek resmi ziyarete milletvekillerinden oluşan bir heyetin katılımı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 8. Maddesi 
gereğince Genel Kurul'un tasviplerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
3.- Hırvatistan Parlamento Başkanı Vladimir Şeks'in Moldova'da yapılacak olan "Güneydoğu 

Avrupa İşbirliği Süreci Parlamento Başkanları Toplantısı"na davetine, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Bülent Arınç'ı temsilen, Başkan Vekili Sadık Yakut'un icabetine ilişkin Başkanlık tezke
resi (3/1225) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'le düzen

lenen "Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamento Başkanları Konferansı"na Hırvatistan Parla
mento Başkanı Vladimir Seks tarafından davet edilmektedir. Anılan davete Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ı temsilen TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un katılması hususu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 9. 
Maddesi uyarınca Genel Kurul'un tasviplerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların araştırıla

rak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/337, 343, 356, 357) esas numa
ralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına dair 
bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 

4.- Çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/337. 343, 356, 357) esas 
numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyonun görev süresinin bir ay uzatılma
sına ilişkin tezkeresi (3/1226) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayların Araş

tırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla kurulan ve 14.12.2006 tarihinde ça
lışmalarına başlayan (10/337, 343, 356, 357) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonumuz, 
çalışmalarını Anayasa ve İçtüzük gereği kendisine verilen 3 aylık süre zarfında konunun çok geniş 
olması nedeniyle tamamlayamamıştır. 

Komisyonun çalışmalarını tamamlayabilmesi ve raporunu TBMM Başkanlığına sunabilmesi 
için, TBMM İçtüzüğünün 105 inci maddesi uyarınca 14 Mart 2007 tarihinden itibaren bir aylık ek 
süre verilmesi hususunda gereğini arz ederim. 

Halide İncekara 
İstanbul 

Komisyon Başkanı 
BAŞKAN - İç Tüzük'ün 105'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Araştırmasını üç ay 

içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir." hükmü gereğince, Komisyona bir aylık 
ek süre verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre 
verilmiş bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

IV. - ÖNERİLER 
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1.- (10/270) esas numaralı Meclis araştırma önergesinin ön görüşmesinin, Genel Kurulun 

13/3/2007 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi 
13.03.2007 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulu; 13.03.2007 Salı günü (Bugün) toplanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki 

önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılanmla 
arz ederim. 

Kemal Anadol 
İzmir 

Grup Başkanvekili 
Öneri: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılması

na Dair Öngörüşmeler Kısmının, 210 uncu sırasında yer alan (10/270) Esas Numaralı Meclis Araş
tırma Önergesinin görüşmesinin, Genel Kurul'un; 13.03.2007 Salı günlü birleşiminde yapılması 
önerilmiştir. 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, grup önerisinin lehinde, İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek. 
Buyurun Sayın Şimşek. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz on dakika. 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi 

Grup önerisinin lehinde söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
ÖSS'ye 2006 yılında 1 milyon 678 bin öğrencimiz başvurmuştur. Bu öğrencilerimizin her 

100'ünden ancak 12'si dört yıllık bir yükseköğretim programına yerleşebilmiştir. Bu durum, öğren
ci ve velilerimizi alternatif arayışlara yöneltmektedir. Bu arayışlardan birisi, öğrencilerimizin yurt 
dışında öğrenimlerini sürdürmesi olayıdır. 

Türkiye'den çok sayıda öğrenci yurt dışına eğitim amaçlı çıkış yapmaktadır. Şu anda yurt dı
şında eğitim amaçlı giden öğrenci sayısının 100 bini geçtiği ifade edilmektedir. Sadece Amerika'da 
40 bin gencimizin lisans ve yüksek lisans eğitimi yaptığı tahmin edilmekte. Millî Eğitim Bakanlığı 
ve YÖK tarafından açıklanan rakamlar gerçek rakamların çok altındadır. Çünkü, her iki kurum da, 
kendileri tarafından gönderilen veya Millî Eğitim Bakanlığına bilgi vererek yurt dışına çıkan öğren
cilerin istatistiklerine sahiptir. 

Millî Eğitim Bakanlığı verilerine göre, yurt dışında 235'i resmî burslu, 20.628'i özel burslu ve
ya kendi imkânlarıyla giden öğrenciler olmak üzere 20.843 öğrenci yükseköğretim kurumlarına de
vam etmektedir. 

Türkiye'de, ekonomi kayıt dışında, maalesef, eğitim kayıt dışında, hukuk kayıt dışında, sokak
lar kayıt dışında. Yükseköğretim Kurulunun hazırlattığı "Türkiye'de yükseköğretimin bugünkü du
rumu" konulu raporda ise Millî Eğitim Bakanlığına iletilemeyenler dâhilinde 50 binin çok üstünde 
öğrenci olduğu belirtilmekte. Dünya Bankası uzmanları tarafından hazırlanan rapora göre ise, Tür
kiye yurt dışında en fazla öğrenci bulunduran on birinci ülke durumunda. Öğrencilerin çok az bir 
kısmı, YÖK ve Millî Eğitim Bakanlığı bilgisi dâhilinde yurt dışına çıkarken, çok önemli bir bölü
mü kendi işlemlerini kendileri yaparak veya yurt dışı eğitim danışmanlığı yapan kuruluşlardan yar
dım alarak çıkmaktadırlar. 

Türkiye'de yurt dışı eğitim danışmanlığı hizmeti veren 200-250 civarında firma olduğu tahmin 
edilmekte. Bu kuruluşların bir kısmı TÜRSAB bünyesinde eğitim turizmi faaliyeti yürütürken, çok 
büyük bir kısmı ticari şirket ya da şahıs kuruluşları olarak herhangi bir izin almadan faaliyet gös
termektedir. 

Yurt dışı eğitim danışmanlığı veren kurum veya kişilerin bir kısmı öğrencilere yanlış bilgi ve
rerek, öğrencileri YÖK tarafından akredite edilmeyen üniversitelere yönlendirmektedir. Bu kurum
lara YÖK ya da başka bir kurum müdahale etmemekte ve birçok öğrencimizin geleceği yanlış bir 
yönlendirme sonucunda olumsuz etkilenmekte ve Türkiye'nin milyarlarca doları da heba olmakta. 
Bu kuruluşlar yurt dışındaki üniversitelerle temsilcilik anlaşması imzalayarak kazançlarını yerleş
tirdikleri öğrenci sayısına göre elde etmektedirler. Yapmış oldukları hizmet, aynen bir turizm acen
tesinin anlaşmalı olduğu otel veya tatil köyüne turist gönderme biçimidir. Bu nedenle, bu faaliyet, 
eğitim turizmi faaliyeti olarak değerlendirilmiştir. Ancak, hizmetin önemi ve genç bir insanın tüm 
geleceğini etkileyecek bir hizmet olması nedeniyle, bazı ülkelerde eğitim bakanlıkları tarafından de
netime alınmış ve Bakanlık onayı olan kurumlara bu hizmet hakkı verilmiştir. 

Yurt dışında öğrenimlerini tamamlayan, dönen öğrencilerimiz devam ettikleri üniversitelerin 
YÖK tarafından akredite edilip edilmemesi ve bitirdikleri programların denkliklerinin olup olma
ması sorunuyla karşılaşmakta. Bazı danışman firmalar temsilciliklerini yaptıkları üniversite mezun
larının denklik belgesi aldıklarını tanıtım amacıyla hazırladıkları broşürlere yazmakta; ancak, denk
lik belgesinin verilmesi konusunda tek yetkili kurum YÖK, bu broşürlerde iddia edildiği gibi her 
programa denklik belgesi verilmediğini söylemektedir. Bu süreçten olumsuz etkilenen öğrencileri-
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miz ve velilerimiz olmakta. Bazı danışman firmalar, öğrencilerin umudu, geleceğiyle oynayarak pa
ra kazanmanın yolunu seçmişlerdir. 

Bu araştırma önergesi, değerli arkadaşlarım, iki yıl önce, bu çocuklarımızın mağdur olmaları
nın önüne geçmek için verilmiştir. Yurt dışı eğitim hizmeti veren firmaların araştırılması, bu firma
ların kurulum ve hizmetlerinin denetlenmesi, öğrenci ve velileri yanlış yönlendiren firmaların faali
yetlerine son verilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, şu anda yurt dışına giden, Amerika'dan ağla
yarak kasetlerini gönderen Fethullah Gülen'in peşine de kayıtsız binlerce çocuğumuz gitmiştir. 

Ülkemizde eğitim danışmanlığı hizmeti veren firmaların azizliğine uğrayan, zamanlarını, ener
jilerini, paralarını, geleceklerini, umutlarını yitiren binlerce öğrencimiz var. Eğitim hizmeti başıboş 
bir şekilde, gözünü para kazanma hırsı bürümüş insanların insaflarına terk edilemez. 

Bu araştırma önergesi, bu başıbozukluğun, kuralsızlığın saptanmasına ve alınacak önlemlerin 
belirlenmesine yönelik bir araştırma önergesidir. Geleceklerini, umutlarını, paralarını kaybeden ço
cuklarımızın artmasının önüne geçmek için verilmiştir. Bu araştırma önergesinin verildiği tarihten 
bu yana, tahmin ederim, yüzlerce, binlerce çocuğumuz da aynı yolculuğu yaşamıştır. Yurt dışında 
okuyup Türkiye'ye dönen, ama bitirdiği programın denklik belgesi olmadığı için diplomasını kulla
namayan, iş bulamayan, askere lise mezunu statüsünde giden gençlerimiz var, fakat bu süre içinde 
başına AKP kuşu konan şanslı gençlerimiz de var. Yurt dışında bir işadamının verdiği bursla öğre
nimlerini devam ettiren Sayın Başbakanın çocuğunu biliyoruz. Diğer tarafta, KPSS'ye girmeden, 
KPSS'ye giren yüz binlerce gencimizin hakkını gasp ederek, milletvekili babalarının torpilleriyle 
işe girenler var. 

Siz benden daha iyi bilirsiniz, ama biz de bunun içini dolu dolu biliriz. Bir hadis vardır: "Hak
sızlık karşısında susan dilsiz şeytandır." Biz bu haksızlıklar karşısında susmadık ve susmayacağız. 
Bugüne kadar akraba, eş dost, tarikat kadrolaşması yapıyorsunuz dedik, reddettiniz, ama, artık isim
lerle bu haksızlıkları söylemek, haksızlıkların karşısında susmamak bizim görevimiz. TSE'de, sade
ce mülakatla, KPSS'ye girmeden işe giren 81 kişi var. Burada bulunan birçok milletvekilinin, baka
nın yeğeni, gelini, kardeşi... Akrabayı taallukat anlayışı hüküm sürüyor. Bunlardan biri, AKP Or
du Milletvekili Hamit Taşcı'nın oğlu Serhan Taşçı, kendisine şu anda 2,5 milyar lira maaş veriliyor. 
Nereden bunu biliyoruz? Sayın Sanayi Bakanına sormuş olduğum soru önergesinin cevabından. 
Bunlar, milletvekili, bakan, AKP, taallukat, cemaat, tarikat ilişkilerinden, oralarda sıkıntılar yaşar
ken... KPSS'de 80-90 puan alan çocuklar geri sıralarda bekliyorlar, işsizlikle bekliyorlar. 

Buradan şu an gözlerimin içine bakan milletvekilleri var. Onların da akrabalarının, gelinleri
nin, çocuklarının TOKİ'de çalıştıklarını biliyoruz. Onlar da kendilerini biliyordur. Bu kürsüden bun
ları açıklayacağız. "Fakir fukara, garip gurebadan oy aldım" deyip, ama sadece AKP kadrolarına iş 
veren bir anlayışın perdesini açıyoruz. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Aç, aç, iyi olur; geç kalmışsınız. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Açacağız da ayrıca. 
Değerli arkadaşlarım, evet, maalesef, AKP'nin adı değişmiş, adaletsiz kadrolaşma partisi ola

rak ve anılır olarak da bu noktaya gelmiştir. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Senin kafanda... 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Bu isimleri garip gureba, fakir gureba edebiyatıyla gizleye-

mezsiniz. Buradan Başbakana da bunları duyuruyorum değerli arkadaşlarım. 
Bakın, bu konuyla ilgili Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü, vekil müdürlük, üç tane 

müdürlük var. Oturuyorlar. Ama niye oturuyorlar? Niyesi, burada bulunan milletvekillerinin imza
larıyla oturuyorlar. Göreve alınması için yirmi beş milletvekili bu müdürlüklerle ilgili Sayın Baka
na, Hüseyin Çelik'e yazı yazıyorlar. Bu akraba, bu tek parti değil, parti devlet kadrolaşması değil-
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dir de, ya nedir değerli arkadaşlarım? Burada isimleriniz var, bunu saklayamazsınız. Burada isim
leriniz var. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Ne yazmış? 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) -Burada isimleriniz var. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Hayır, ne yazmış? 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Gelirsin veririm. Gelirsin veririm. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) -Tamam işte... Hayır, ne yazmış? 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Evet, değerli arkadaşlar, bütün bunun hepsinde, bu torpilin 

belgesi diyorsanız, bu, torpilin belgesi. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Hayır, ne yazmış, kötü bir şey mi yazmış? 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Bu, torpilin belgesi, bürokrasiyi akrabalarınızla doldurdunuz. 
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Nedir, ne yazılmış? Okusana ya! 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Esnaf, işçi, memur, emekli sersefil bir hâlde değerli arkadaşlar. 
Bugün, Abbas Güçlü Bey'in çok güzel bir yazısı var, eğitimle ilgili. İzin verirseniz bunu pay

laşayım. Millî Eğitim Bakanı... 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Öbürünü oku. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Senin emrettiğini okumam, milletin kürsüsü burası. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Öbürünü oku. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Sus, otur! 
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Sen otur, sen otur! 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Sus, otur! 
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Sen otur! Ne biçim konuşuyorsun! 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Bana emir mi veriyorsun? Milletin kürsüsünde konuşuyorum. 

Sus, otur! 
BAŞKAN - Sayın Ünal, Sayın Şimşek, lütfen... 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Millî Eğitim Bakanı... (AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Şimşek, Sayın Ünal... 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Bura milletin kürsüsü. 
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Orası babanın çiftliği değil. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Burası milletin kürsüsü. Otur yerinde. Gelir konuşursun. 
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Ayıp, çok ayıp. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Haydi oradan! 
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Güzel konuş. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Bura milletin kürsüsü. Susun! 
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Terbiyesizlik yapıyorsun. Ne saygısız adamsın! 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - Evet, değerli arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakanıyla ilgili, bu

gün, Abbas Güçlü'nün bir açıklaması var. Diyor ki: "Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik eğitimde 
derin izler bırakıyor. Eğitimle o kadar çok oynandı ki, kendi gitse bile, yarattığı sancılar çok uzun 
yıllar kendisini hissettirmeye devam edecek. Reform paketlerinin çoğu elinde kaldı. Hazırladığı ya
saların çoğu ya Çankaya'dan döndü ya da yargıdan. Müsteşarı hapse girmek üzere. Kadrolaşmayla 
ilgili söylentiler ayyukaya değil, gökyüzünü parçaladı." 
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ASIM AYKAN (Trabzon) - 57'den beri bunları söylüyorsunuz. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - "Kırdığı döktüğü onlarca konu var, ama, Anadolu liseleri ve 

OGS konusunda yaptıkları..." 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ASIM AYKAN (Trabzon) - Sizin hastalığınız başka. 
BAŞKAN - Sayın Şimşek, bir dakika süre veriyorum, konuşmanızı tamamlayınız. Buyurun. 
BERHAN ŞİMŞEK (Devamla) - "...Türk eğitim tarihine bir kara leke olarak geçecektir" di

yor, Sayın Hüseyin Çelik'in eğitimle ilgili yaptıkları. 
Değerli arkadaşlar, sayısal çoğunlukla bu önergeleri reddettiniz, buna benzer olumlu önergele

rimizi de reddettiniz, ama çözemeyeceğiniz asıl sorun, vatandaşın sayısal çoğunluğu. Yakında, va
tandaşın önüne gideceksiniz ve bu önergeleri neden geçirmediğinizin hesabını vereceksiniz. 

Sadece ricam şudur: Gerçekten, yurt dışına giden çocuklarımız bu konuda mağdur olmaktadır. 
Elinizi vicdanınıza, adaletinize şöyle yaslayın ve bu önergeyle ilgili cevabınızı ona göre verin. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önerinin aleyhinde, Adana Milletvekili Recep Garip. 
Sayın Garip, buyurun. 
RECEP GARİP (Adana) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; Cumhuriyet 

Halk Partisinin grup önerisinin aleyhinde söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Tabii, konuşmuş olduğumuz konu, Berhan Şimşek ve arkadaşlarının vermiş olduğu bir önerge. 

Bu konuyla ilgili Berhan Şimşek genel olarak bir bilgi aktarımı yaptı. Tabii ki, ülkemizde her yıl 2 
milyona yakın gencimiz üniversite sınavına giriyor ve bunlardan 100 öğrenciden en fazla 18 öğren
ciyi yerleştirme imkânı bulunabiliyor. Türkiye'nin şartlan bu. Bu şartlar içerisinde Türkiye'de he
nüz çözemediğimiz ve çözülmesine imkân bulamadığımız bir sürü yasal çalışmalar var. Beşinci yı
lını yaşadığımız bu dönemde 850'nin üzerinde yasal çalışmalar yapıldı. Gece gündüz demeden bu 
çalışmaları hep beraber yaptık. Gördük ki, Türkiye'nin önü yirmi yıldır kapatılmış, otuz yıldır ya
pılması gereken yasalar yeterince çıkarılmamış. Çıkarılmış olsaydı, bugün, dünyanın çeşitli ülkele
rine giden, dış dünya ülkelerinde yüksek lisans çalışmaları yapan gençlerimizin, öğrencilerimizin 
orada lisans yapma çalışmalarına belki de gerek kalmayacaktı Türkiye'nin içerisinde birtakım 
imkânlar sağlanmış olsaydı. Dolayısıyla, yurt dışı eğitim danışmanlığı yapan kuruluşlardan, mutlak 
surette araştırılmalı, soruşturulmalı, mutlak surette onlarla ilgili söylenmesi gereken neler varsa 
bunlar yapılmalı, ama her işin zamanını, vaktini çok ciddi noktada iyi ayarlamak gerektiğini düşü
nüyorum. 

Tabii, istatistikler gösteriyor ki, Türkiye, cidden, dünya ülkeleri içerisinde genç nüfus açısın
dan bakıldığı zaman ciddi bir genç potansiyele sahip, genç nüfusa sahip. Bu genç nüfusu yeniden 
yapılandırmak, Türkiye'nin önündeki sıkıntıları aşmak ve dünya ülkelerindeki eğitim almış olan bü
tün dünya ülkelerinin gençliği gibi, Türk gençliğini eğitmek, Türk devletine ait olan çok önemli bir 
görev. 

Bu arada, tabii ki, seçim meydanlarına çıkacağımız bugünlerde çok önemli çalışmaları hep be
raber yaparken ana muhalefet ve muhalefet partisi arkadaşlarımız, çıkıp kürsülerden, sinirlerimizi 
germeye, toplumsal sıkıntıları dile getirirken tansiyonları yükseltmeye devam ediyorlar. Doğru şey
ler söylemek lazım, doğru cümleler kullanmak lazım. Bizim dönemimizde yerleştirilmiş ne kadar 
memur varsa bunların hepsi bizden önceki dönemlerde, özellikle rahmetli Ecevit tarafından çıkarıl
mış olan KPSS sınavıyla sınava tabi tutulmuş. Bu KPSS sınavından almış olan öğrencilerin ya da 
memur adaylarının almış oldukları puanlara göre yerleştirmeler yapılmış. 100 puan üzerinden de-
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ğerlendirmeler yapılmış ve bu puanda, en yüksek puandan gençlerimiz işe yerleştirilmiş. Dolayısıy
la, ayrıcalıklı, farklı, her alanda kapasitesi olan gençleri bulmak ve uygun olan yerlere yerleştirmek, 
mutlak surette, her yöneticinin de mutlak surette arzusu ve isteğidir. 

Bu anlamda, Berhan Şimşek Bey'in ifadelendirdiği gibi, bürokrasiye eş dost, akraba yerleştiril
mesine, daha önceki dönemlere bakıldığı zaman bizim dönemimizdeki "iyi ki KPSS sınavı var, iyi 
ki Ecevit bunu çıkarmış" diyecek kadar bir adaletin sağlandığı, seviyenin en yüksek seviyesinde sı
navlarda yeterli olan puanı almış olan gençlerin, elemanların yerleştirildiğini herkes biliyor. 

BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Bunu belgelendireceğim, hepsini... Hepsi burada. 
RECEP GARİP (Devamla) - Herkes biliyor. Adalet nerede sağlanmıştır, adaleti kim sağlamış

tır, adaletsizliği kim yapmıştır, bu toplumun içerisinde çok ciddi noktada herkes biliyor. Dolayısıy
la, Türkiye bizi izlerken, kimlerin doğru söylediğini, kimlerin gerçek söylediğini, kimlerin adaletle 
hizmet ettiğini, kimlerin dört buçuk yıldan bu yana, beş yıldan bu yana Türkiye'de yediden yetmi
şe her tarafa hizmet götürdüğünü, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hiçbir toplumun bire
yini ayırt etmeksizin herkese elini uzattığını, kimlerin bunu yaptığını, kimlerin yapmadığını çok iyi 
biliyor. Dolayısıyla, çok fazla heyecanlanarak burada yanlış cümleler kullanmak ve toplumun önün
de sıkıntılı cümleler kullanmak, toplumun önüne çıkmış olduğumuz sandıklara gidildiği zaman, oy
ları, kimin, nereye kullanacağı konusundaki Anadolu insanının o saf, o erdemli vasıflarıyla, o ali
cenap duruşunu çok ciddi noktada ortaya koyacaklardır. 

BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - O sandıkları istismar ettiğiniz için buradasınız. 
ZAFER HIDIROĞLU (Bursa) - Otur yerine! 
RECEP GARİP (Devamla) - Berhan Şimşek, dinleyeceksin, dinlemeyi bileceksin. Ben seni 

dinledim, sen de dinleyeceksin. Dolayısıyla, buraya getirilmiş olan yasalar ya da yasal çalışmalar, 
gündem oluşturmalar, cidden gönül arzu eder ki Türkiye'nin önünde duran bizlerin üslubumuzu gü
zel kullanalım, gençlerimize, çocuklarımıza, yavrularımıza çok ciddi noktada örnek olalım. Bu ör
nekliğimiz içerisinde Anadolu insanı sizlere değer verecek, bizlere değer verecek. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Önce Başbakana söyleyeceksin, üslup temizliği için Başbaka
na söyleyeceksin. 

RECEP GARİP (Devamla) - Bu değeri, gitmiş olduğumuz bütün vilayetlerimizde, halkımızla 
yediden yetmişe nasıl buluştuğumuzu emin olunuz ki görüyoruz ve görmeye devam ediyoruz. Ba
kın, Anadolu'yu gezen bir milletvekili olarak, Eskişehir, Afyon, İsparta ve Karaman vilayetlerinde 
bu hafta sonu gitmiş olduğumuz yörelerde insanlarımızla, yediden yetmişe herkesle buluşmaya de
vam ettik ve biz, bunları, gerçekten, alnımız açık bir şekilde bu hizmetleri anlatarak, neler yaptığı
mızı anlatarak yollardayız. 

Değerli Berhan Şimşek, ifadeleri kullanırken yerinde kullanmak lazım diye söyledim. 
Biz, bugün, bu hafta emin olunuz, geçen haftadan devam eden birçok yasaları... birçok yasaları... 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Siz bana mı öğreteceksiniz ifadeyi nerede kullanacağımı! 
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Tabii tabii, her şeyi sen bilirsin! 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Bana mı öğretecekler! 
RECEP GARİP (Devamla) - .. .birçok yasaları çıkarmaya devam ettik ve bu hafta şans oyun

ları gündeme gelecek... 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Çok önemli! 
RECEP GARİP (Devamla) - ... Avrupa Patent Sözleşmesi gündeme gelecek ve bunları çıka

racağız. 
Berhan Şimşek, bakın, siz buradan, kürsüden konuşurken diyorsunuz ki... 
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BAŞKAN - Sayın Garip... Sayın Garip, lütfen, arada "Sayın Şimşek" diye hitap edeceksiniz. 
Saygıdeğer arkadaşlarım, kürsü hatiplerinin birbirleriyle ilgili olarak "sus, otur, konuşma, kes 

sesini" falan, bu ifadeler yakışıklı ifadeler değil. 
RECEP GARİP (Devamla) - Sayın Başkan, o... 
BAŞKAN - Birbirimize hitap ederken de lütfen cümleleri düzgün kuralım ve konuşalım. 
MEHMET KARTAL (Van) - Onlara da söyleyin. 
BAŞKAN - Ben herkese söylüyorum, aynı şekilde söylüyorum Sayın Kartal. 
Buyurun efendim. 
RECEP GARİP (Devamla) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Sayın Şimşek biraz önce "kes sesini" ifadesini kendileri kullandılar, biz öyle bir ifade kullan

madık. Sadece, burada, eğer demokrasi kürsüsüyse, halkın kürsüsü burasıysa ve burada herkes eşit 
manada istediği cümleleri kullanabilecek bir özgürlüğe, özgünlüğe sahipse, özerkliğe sahipse Tür
kiye Cumhuriyeti devletinin her vatandaşının anlayabileceği, algılayabileceği, doğru dürüst cümle
leri iyi kullanmak lazım, seçerek kullanmak lazım. 

Onun için gündemimiz belli. AK Partinin gündemi bellidir. Dolayısıyla, şans oyunları birazdan 
gündeme gelecek, bu yasalar yasalaşacak ve Avrupa Patent Sözleşmesini görüşeceğiz. Etiyopya Fe
deral Demokratik Cumhuriyet'le ilgili mutlak surette burada yasalaşması gereken Türkiye ile Eti
yopya arasındaki bu yasa gündeme gelecek, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Yasa gündeme gelecek. Çifte Vergilendir
meyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Yasa var. Bütün bunları, 
hep beraber, birazdan görüşeceğiz. Yine, Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşme-
si'yle ilgili yasa var, tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemeyle ilgili yasa var. Bütün bunların, hep 
birlikte, biraz sonra çalışmalarına başlayacağız. 

Dolayısıyla, Cumhuriyet Halk Partisi Grup önerisinin aleyhinde oy kullanacağınızı bekliyor, 
hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Saygıdeğer arkadaşlarım... 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Sayın Şimşek, lütfen yerinize oturur musunuz. Lütfen efendim... 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Lütfen oturun, ben konuşayım efendim. Lütfen... 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Sayın Başkan, bir Berhan Şimşek konuşması yaptığı için Re

cep Garip'e teşekkür ediyorum. Onbeş kez adım geçti. 
BAŞKAN - Buyurun efendim, buyurun. 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Müsaade ederseniz, ben de bir Recep Garip konuşması yapa

yım. 
BAŞKAN - Sayın Şimşek, lütfen oturur musunuz efendim yerinize. 
Saygıdeğer arkadaşlarım, kürsüye... 
ZAFER HIDIROĞLU (Burdur) - Sen sataştın, o sataşmadı. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen arkadaşlar, dinler misiniz. 
Kürsüden hitap eden arkadaşların, kendilerinin yerlerinden başkalarına laf atmaları nasıl hu

zursuzluk meydana getiriyorsa, kendilerini onların yerine koyması lazım. Burada, birbirimize kür-
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süden -ben o tabirleri kullanmayayım ama- uygun olmayan davranışlarla hitap etmek hiç kimseye 
yakışmıyor. Kürsü, sadece konuşan milletvekilinin değil, bütün milletvekillerine aittir, ama uygun 
konuşmalar çerçevesinde aittir. Yoksa "ben istediğimi konuşurum, ifade ederim, başkası konuşa
maz... Efelenme..." Bu tabirler olmaz. 

Evet, şimdi, grup önerisinin lehinde Sayın Mustafa Gazalcı, Denizli Milletvekili. 
Buyurun Sayın Gazalcı. (CHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Berhan Şimşek ve ar

kadaşlarının, yurt dışı öğrenim için giden öğrenciler ve buna aracılık eden danışma kuruluşlarıyla 
ilgili verdiği araştırma önergesinin lehinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım. Tümü
nüzü saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Meclisimiz yasama görevinin yanında bir de araştırma ve denetleme göre
vi var. Biz milletvekili arkadaşlar zaman zaman kimi konuların araştırmasını istiyoruz, ama, iktidar 
şimdiye değin kendi istedikleri konunun araştırılmasını kabul etti, bizimkileri görmezden geldi. 

Şimdi, Berhan Şimşek arkadaş ne istiyor? Milletvekili olarak biz de destek verdik kendisine. 
Yurt dışına giden gençler var, bunların sorunları var, denklik sorunu var, izin sorunu var, döndüğü 
zaman var, orada var ve birtakım danışmanlık yapan kuruluşlar verdikleri sözleri yerine getirmiyor, 
bunları bir araştıralım diyor. Gerçekten de, değerli arkadaşlar, eğer bu konuda içtensek, siz de ina
nıyorsanız niçin bu önergeye destek olmuyorsunuz? 

Bakın, ben de eğitim konusunda birçok araştırma önergesi verdim. Örneğin, üniversiteye giri
şin araştırılmasını istedim. Aradan aylar, yıllar geçti, kabul etmiyorsunuz. 

Yine, bakın, elimde, 9/3/2005'te 105 milletvekili arkadaşımla beraber Fethullah Gülen okulla
rıyla ilgili bir araştırma önergesi verdim. Hiç bunlar hakkında yorum yapmadan dedim ki, bu, 86 
ülkede... Bakın, 100 bin öğrencinin eğitildiği, yaklaşık 10 bin öğretmenin çalıştığı kültür merkez
leri, okullar... Devletten sonra en büyük örgütlenme, belki dünyada eşi yok. Şimdi, Meclis olarak 
biz başımızı kuma sokalım!.. Hayır, böyle bir olay yok... 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Var. Ne olmuş yani! 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Peki, ben de diyorum ki... Bir şey olmuş demiyorum. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Tamam. Ne olmuş! 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Diyorum ki, bunu bir araştıralım. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Var mı, yok mu, bir araştıralım. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Yani ne olmuş! 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Bakın, kızıyorsunuz, kızıyorsunuz. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Kızmıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ünal... Sayın Ünal, lütfen. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Değerli arkadaşım, lütfen kızmayın. Düşüncelere kı

zılmaz. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Ne olmuş yani! Git de bak, gör. Kime ne zararı var? 
BAŞKAN - Sayın Ünal, lütfen. 
NAİL KAMACI (Antalya) - Hâlâ kızıyor. Niye kızıyorsunuz? 
BAŞKAN - Sayın Kamacı, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
NAİL KAMACI (Antalya) - Çok kızıyor. 
BAŞKAN - Sayın Gazalcı, buyurun. 
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MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Arkadaşlar, ben şunu diyorum: Gelin, konulan araştıralım. 
Bakın, eğer... 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Siz ziyaret ettiniz mi? 
NAİL KAMACI (Antalya) - Hâlâ konuşuyor bak, hâlâ kızıyor. Ayıp ya! 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Etmiş etmemiş... 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Sayın Hocam, yurt dışında ziyaret ettiniz mi etmediniz mi? 
NAİL KAMACI (Antalya) - Hâlâ konuşuyor Başkanım. Hâlâ kızıyor. 
BAŞKAN - Sayın Ünal, lütfen efendim. Sayın Ünal, lütfen. 
Buyurun. 
NAİL KAMACI (Antalya) - Hatibi konuşturmuyor Sayın Başkan. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Ziyaret edip etmediğini merak ediyorum. 
Sayın Hocam... 
BAŞKAN - Sayın Ünal, lütfen. 
ALİ ARSLAN (Muğla) - Niye araştırılması gerektiği ortaya çıkıyor, bakın. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Değerli arkadaşlar... 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Sayın Hocam, yurt dışında ziyaret ettiniz mi? 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, 58 devlet, 25 vakıf üniversitesi, 

yani 93 tane üniversite var. Burada yaklaşık 2 milyon gencimiz okuyor bizim ve her yıl da yaklaşık 
2 milyon genç üniversitelere girmek için çırpınıyor, uğraşıyor. Bunda sizin çocuklarınız ve yakın
larınız da var. Bunların içinden çok az bir kısmı, yani 200 bin civarında olanı dört yıllık fakülteler 
alıyor, sonra iki yıllık yüksekokullara yerleşiyor, açık üniversiteye yerleşiyor, 1 milyonun üstünde
ki genç sokağa bırakılıyor. Bu çocuk ya yeniden dershaneye gidiyor ya da bir yolunu bulup yurt dı
şına gidiyor. 

Bakın, yurt dışında şu anda kimilerine göre yaklaşık 100 bin öğrenci var. Almanya'da yaklaşık 
30 bin üniversiteli çocuk var. 500 bin Türk öğrencisi ilk ve ortaöğretimde Almanya'da okuyor. 
Amerika'da sayıları 20 bin olduğu söyleniyor. Yani, İngiltere, başka yerde... 

Peki, bunların sorunları yok mu? Yarın oy isteyeceksiniz yurt dışındaki insanlardan, hatta uçak
la taşımaya çalışacaksınız geçmiş yıllarda olduğu gibi. Peki "Bunların çocukları ne okur, nasıl okur, 
hangi okullarda okur, nitelikleri nedir" diye vicdanınız sızlamaz mı? Aklınıza gelmez mi? 

İşte, bizim araştırma önergemizin gerekçesi bu. Diyoruz ki: Yurt dışında Türk çocukları, bura
da olanak bulamadığı için... Bakın, yine kızacaksınız, ama üniversitelere gerekli eleman, yatırım, 
araştırma parası vermiyorsunuz. Elimde, sayılamalar var burada, giderek düşmüş rakamları. Bakın, 
sizin dağıttığınız, Millî Eğitim Bakanlığının dağıttığı kitapçıktan okuyorum: 1996 yılında bütçeden 
YÖK'e ayrılan pay 10,13 iken 2005'te 9'a inmiş, yüzde 9'a inmiş. Yani, şunu söylemek istiyorum: 
Bugün, 1 milyonun üstündeki genç, üniversitelere girmek istediği hâlde giremiyor. Bakın, üniversi
teler de eleman olmadığı için, gerekli yatırım, kaynak bulamadıkları için de kapasitelerini, yerleri
ni artıramıyor, çocuklar bir yolunu bulup yurt dışına gidiyor. Peki, yurt dışına gitmesinde bir sakın
ca yok. Fakat, bunların sorunlarıyla ilgilenmek Meclisin görevi değil mi? Siz, zaman zaman, üni
versitelerin yapacağı işi yapıyorsunuz. Yani, diyorsunuz ki: Ya, bir af çıkaralım sorun çözülür, bir 
kat sayı meselesini yasayla getirelim sorun çözülür. 

Bakın, geçen gün, Millî Eğitim Bakanı "Ben, dışarıya 5 bin öğrenci göndereceğim ve 1.000 ta
nesini de şimdi gönderiyorum." dedi. Bir sınav yaptı, duyurusunu da tam yapmadan. 

Arkadaşlar, yazılının dışında, bir de görüşme. AKP'nin en iyi bildiği yöntemlerden -hani, be
den dili diye bir dil var- görüşme yöntemini de ortaya çıkardı. Biz, itiraz ettik o zaman. Ben Mec-
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lise soru önergesi verdim, dedim ki: Arkadaşlar, bu yanlıştır. Yükseköğretim Kurumuyla birlikte ol
ması gerekir, hem de görüşmeyle olmaması gerekir. 

Şimdi, mahkeme, bunu iptal etti, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Şimdi, Bakan, Millî Eğitim 
Bakanı, her zamanki gibi, işine gelen bir biçimde mahkeme kararını yorumladı, dedi ki: "Mahke
me, yalnız görüşme kısmını, mülakat bölümünü iptal etmiştir. Dolayısıyla, bizim bu programımız 
devam ediyor. Ben, 1.000 çocuğu devam ediyorum." Bakın, elimde, şimdi, daha cuma günü kesin
leşmiş bir mahkeme kararı var. "Hayır" diyor Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2006/1303, 
"Gönderemezsin" diyor Millî Eğitim Bakanına, "Sen tek başına öğrenci gönderemezsin, Yükseköğ
renimin bilgisi olmadan, onunla birlikte olmadan." 

Şimdi, değerli arkadaşlar "Ben yaptım, oldu," olmaz, "Ben oradaki çocukların sorunlarıyla il
gilenmeyeceğim." olmaz. Siz biliyor musunuz, Almanya'da, o 30 bin, yükseköğrenimde, her şeye 
karşın üniversitede okuyan çocuğumuz ve 500 bin -evet, rakamın bir kere daha altını çiziyorum, 500 
bin- çocuğumuz, salt dil nedeniyle, hükümetlerin ilgisizliği nedeniyle -sizden öncekileri de onun 
içerisine sokuyorum- maalesef, yükselmeleri olanaksız okullara gönderiliyor. Bakın, Türkçe zorun
lu bir ders bile değil Almanya'da. Türkçe yasaklanıyor. Hatta -sizin belki hoşunuza gider- "Din eği
timini bile Almanca vereceksin." diyor, "Türkçe, hayır, yakaramazsın." diyor. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Bizim niye hoşumuza gitsin! 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Yani, şu hoşunuza gider... 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Niye hoşumuza gidecekmiş! 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Arkadaşım, söz atıp durma. 
BAŞKAN - Sayın Ünal, lütfen. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - "Hoşunuza gider" deyip gözümüze bakıyor. 
BAŞKAN-Lütfen... 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Bakın, ben, fikirlerimi kısa sürede anlatmaya çalışıyorum. 

Hayır, şunu söylemek istiyorum, ben diyorum ki: Almanya'daki, Amerika'daki her aşamada Türk 
çocuklarının sorunları var. Mezun olduktan sonra buraya, sizin kapılarınıza da gelmiştir. Bakın, on
lar, denkliklerini kabul ettirmek için sizin kapılarınızı aşındırıyor, YÖK'ün kapısını aşındırıyor. On
lar, aracı kuruluşların aldanmalarına kapılıyorlar, mecburen, okumak için. Diyor ki, "Denklik benim 
elimde." Ama, bir de geliyor ki, oraya izin, akredite verilmemiş. Yani, o okulu kabul etmiyor YÖK. 
Bu işlerin bir yönetmeliği var, o yapılıyor. 

Bakın, 2004 yılında... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gazalcı, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - . . .Ankara Ticaret Odası bir araştırma yapıyor. O günkü ta

rihte -onların bulgusu- 50 bin öğrenci. Bir beyin göçünden söz ediyor, "Türkiye aklını yitiriyor." di
yor. Bakın, giden para, ekonomik boyutu işin ayrı. Yani, her yıl 1,5 milyar doların üstünde bu ço
cuklara para gidiyor, ama, onun da dışında, yetişmiş beyinler Türkiye'den gidiyor. Arkadaşlar, ba
kın, başta mühendisler olmak üzere, ardından gelen doktorlar... Amerika'da 3.600 doktorumuz var 
bizim. Bu ülke, olanaksızlıklar içinde o çocukları mühendis yapmış, doktor yapmış, bilim alanına 
'yerleştirmiş. Almanya'da 100 tane profesör var arkadaşlar, 100 profesör var, içinde çok değerli bi
lim insanları var. Neden bu göçü tersine çeviremiyoruz? Neden bunların sorunlarını araştırmıyoruz, 
gitmiyoruz? Yarın babaları demez mi "Sen hangi yüzle benden oy istiyorsun! Benim, burada, çocu
ğum, Türk kültürünü korumaya, geliştirmeye çalışarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Gazalcı, teşekkür ediyorum. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Teşekkür için bir cümle söyleyebilir miyim Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Teşekkür için bir cümle söyleyebilirsiniz. 
Buyurun. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Peki. 
Gelin arkadaşlar, bu araştırma önergesini kabul edelim, yurt dışındaki çocuklarımızın sorunla

rıyla ilgilenelim. 
Tümünüzü saygıyla selamlıyorum. (CHP ve Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önerinin aleyhinde, İstanbul Milletvekili Sayın İrfan Gündüz. 
Sayın Gündüz, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi en 

kalbî sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 
Tabii, eğitim meselesi aslında Türkiye'nin en önemli meselesidir. Hatta, Türkiye'nin hiçbir sıkın

tısı yok, ne ekonomik ne siyasi. En büyük ve en derin buhranı, eğitim ve insan krizinde yaşıyoruz. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Geçin hocam, bunları geçin. 
İRFAN GÜNDÜZ (Devamla) - Bunun çözümlenebilmesi için esasında, iktidarıyla muhalefe

tiyle herkesin, hatta Parlamento dışından yetkililerle herkesin bu meseleyle direkt ilgilenerek bu işin 
geleceğimiz açısından, gençliğimizin geleceği açısından çok önemli bir problem olduğuna inanıyo
ruz. Ama, maalesef, bu kadar önemli bir meseleye, ister Mecliste ister Meclis dışında konuşan her
kes, bir anlamda, ideolojik yaklaşıyor. Biz diyoruz ki: Herkes ideolojik yaklaşımını bir kenara bıra
karak meseleye pedagojiyle yaklaşsın. Dünyada "pedagoji" diye bir ilim var. Bu ilmin üniversitele
ri var, fakülteleri var, ana bilim dalları var ve bilim dalları var. Türkiye'de de dünya çapında, çok 
kaliteli, gerçekten, eğitim uzmanlarımız var. Onlara desek ki: Gelin, bu problemi pedagojinin ışı
ğında çözün. 

Bugün hâlâ daha Türkiye'de dayatılan eğitim sistemi sanayi devriminden kalma eğitim siste
midir ve bu sistem çağdaş dünyada rafa kaldırılmıştır. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Siz iktidarsınız Sayın Başkan. Kim çözecek bunu? 
İRFAN GÜNDÜZ (Devamla) - Evet, onu da çözeceğiz, zamanı geliyor. Ama, burada lütfen 

dinleyin benim anlatmak istediğimi. Hepimize sorumluluk düşüyor. 
Bugün dünya, milenyum çağında, bilgi ve iletişim çağına geçmiş. Eğitim sistemimizin de bil

gi ve iletişim çağma göre A'dan Z'ye yeni baştan dizayn edilmesi lazım. 
Bir defa biz CHP'nin bu grup önerisine zamanlama açısından karşıyız; bir. Yani, zaten şurada 

Meclisin çalışma vakti oldukça sınırlı. Dolayısıyla, önümüzde de yığınla çıkarılması gerekli, sosyal 
yaraları saracak yasalar var. Dolayısıyla, netice alınamayacak bir araştırma komisyonu kurulması
nın doğru olmadığı kanaatini taşıyoruz. 

Bu bilgi ve iletişim çağı eğitim sisteminde Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yok. Ame
rika'da bu iş uygulamaya başlanmış, Japonya'da, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da ve İtalya'da ge
çilmiş. Orada nasıl uygulama başlamışsa aynı şekilde Türkiye'de de bu işin eğitim uzmanlarımızın 
gösterdiği çizgide yeni baştan düzenlenmesi ve dolayısıyla, anaokulundan ta yüksek lisansa kadar 
eğitim sistemimizin yeni baştan ele alınması zarureti var. Bunu hep beraber kabul ediyoruz. 

Ancak, burada esas söylemek istediğim, bazı kalemlerin yazdıkları millî eğitimle ilgili verile
re katılmadığımızı da özellikle beyan etmek istiyorum. Bakın, 2002 yılı içerisinde millî eğitimin 
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bütçenin tümü içerisindeki payı yüzde 6,9. Ama, bizim dönemimizde ve 2007 yılı bütçesi içerisin
de bütün bütçenin içerisindeki eğitimin payı yüzde 10,42'dir. 10,42 ve bu, aslında bir rekor denile
cek artıştır. AK Parti İktidarı geldiği günden bugüne hep Millî Savunma Bakanlığı bütçeleri en yük
sek bütçeyi alırdı, ama, bizim geldiğimiz günden bugüne en yüksek payı hep millî eğitim bütçeleri 
almıştır. Çünkü biz, eğitimin ve insanımızın geleceğimiz açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz. 

Yatırımlarla ilgili baktığımız zaman, 2007 yılı içerisinde sadece millî eğitimin yatırıma ayrılan 
payı 1 katrilyon 490 trilyon. Buna özel idare bütçeleri dâhil değil. 81 ilin özel idarelerinin millî eği
time yatırım olarak aktaracağı miktar da 800 trilyon. Bunları birleştirdiğimiz zaman, 2 katrilyon 290 
trilyon liralık millî eğitimin yatırım bütçesi var. Bu abartılı diye gelebilir, ama sadece 2006 yılı içe
risinde İstanbul İl Özel İdaresinin millî eğitime aktardığı kaynak 300 trilyon liradır. Türkiye bu ya
tırım planlarıyla yeni yapılan derslik ihtiyacı, bakın, 2006'da bitirilmiş ve eğitimin ve çocuklarımı
zın hizmetine sunulmuş, 100.272 yeni derslik ilave edilerek gençlerimizin hizmetine sunulmuştur. 

MEHMET KARTAL (Van) - Taşımalı eğitimi bitirin, yatılı okullar... 
İRFAN GÜNDÜZ (Devamla) - İnşallah onu da bitireceğiz. Bakın, İstanbul'da ders başına dü

şen öğrenci sayısı 60'dan 40'a doğru geliyor. Bunu inşallah 25'lere indireceğiz Türkiye genelinde, 
ama... Tabii, Türkiye'nin, hele hele millî eğitimin yarası büyük, ama yaması küçük. Biz bu yamayı 
büyütmeye çalışıyoruz. 

Öbür taraftan, Yükseköğretim Kurumuna verilen bütçede de... Bakın, yükseköğretim Kurumu
nun 2007 yılı yatırım bütçesi Millî Eğitim Bakanlığının yatırım bütçesinden daha fazladır. O yüz
den bizim iktidarımızın yükseköğretime bakışı da, aynen geleceğimize ışık tutacak ve gençliği ge
leceğe göre hazırlayacak projelerle donatılması için yapılmıştır. O yüzden biz, aslında böyle spesi
fik bir konu. Gerçekten, dışarıdaki öğrenim görme meselesi, üzerinde cidden durulması gerekli olan 
bir problem. 

Bakın, bizim ülkemizde, 720'si Millî Eğitim burslusu olmak üzere, 20.600 de resmen giden öğ
renci var, aşağı yukarı 21 bin öğrenci yurt dışında. Bu kayıtlısı, ama eğer kayıt dışına baktığınız zaman 
bazılarına göre 50 bin, bazılarına göre 70 bin, bazılarına göre 100 bin öğrencimiz dışarıda okuyor. 

Tabii bu bir kaynak israfı. Bugün, Amerika'da okuyan öğrenci sayısının 50 bin kadar olduğu 
tahmin ediliyor. Yıllık 30 bin dolar harcadıklarını düşündüğünüz takdirde, çok büyük bir meblağın, 
1,5 milyar dolar gibi bir meblağın bizim kesemizden çıktığı da vaki. Ama, burada bir Bilkent Üni
versitesi gibi, bir ODTÜ gibi gerçekten dünya çapında, dünyanın yüz akı üniversitelerin Türkiye'de 
kurulması için çabalasak da bir Harvard'ı, Türkiye'den Harvard'a gitmek yerine Harvard'ı keşke ül
kemizde kursak. Bilkent, bu konuda, gerçekten yüz ağartıcı bir örnektir. 

Tabii burada YÖK'ün de denklikle ilgili, gerçekten, şeffaf ve çifte standarttan kurtulması da 
önemli. Aynı fakülteden mezun olmuş bir öğrenciye denklik veriliyor, bir başka öğrenciye denklik 
verilmiyor, hem de Kıbrıs'tan. Dolayısıyla, bunların da şeffaf, belli bir standarda kavuşturulması, 
özellikle kendi iradeleriyle yurt dışına giden öğrencilerimizin uğradığı mağduriyeti gidermek açı
sından önemli. Dolayısıyla, konuyla ilgili Millî Eğitim Bakanlığının ilgili genel müdürlüklerinin, 
ayrıca Dışişleri Bakanlığının, Maliye Bakanlığının ve Turizm Bakanlığının... Çünkü, burada, ger
çekten, kendi broşürlerinde, "belli üniversitelerin danışmanı" diyerek ilan verenler ve bu ilanların
da, denklik şeyi olmadığı hâlde, denkliğe müsait olmadıkları hâlde "denklik verilir" diye kamuoyu
nu yanıltıcı reklamlarda bulunanların mutlaka denetlenmesi ve bu aldanmanın ve bu aldatmanın 
önünün alınması mutlaka şart. Ama, bunların, gerçekten, Millî Eğitim Bakanlığının ilgili genel mü
dürlükleri, Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve mutlaka Turizm Bakanlığı... Çünkü, bir kısmı 
da "eğitim turizmi" adı altında yapılıyor. Ben, ilgilileri de bu konuda buradan göreve çağırıyorum. 
Ama, böylesine önemli bir konunun, Meclis çalışma takviminin oldukça kısaldığı, komisyonun ku
rulması, çalışması ve rapor vermesinin yeterli zamana yetişemeyeceğinden dolayı, biz, bu öneriye 
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karşı çıktığımızı belirtiyor, hepinize en kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmemiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş iki adet doğ

rudan gündeme alınma önergesi vardır. 
Yalnız, önergelerden birisi, önerge sahibinin verdiği önerge doğrultusunda geri çekilmiştir. 
Sayın Muzaffer Kurtulmuşoğlu -kendisi- rahatsızdır ve stent takılmıştır kendisine. Sayın Kur-

tulmuşoğlu'na acil şifalar diliyorum ve şu anda vermiş olduğu dilekçeyi okutuyorum: 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'mın; 3813 Sayılı Türkiye Futbol Federas

yonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifı'nin 
(2/192) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesini geri aldığına ilişkin önergesi (4/438) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
içtüzüğün 37. maddesine göre, 2/192 sayılı kanun teklifimin doğrudan gündeme alınma öner

gesini geri çektiğimi arz ederim. 
Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 

Ankara 
BAŞKAN - Sayın Kurtulmuşoğlu'na şifa diliyoruz. 
Diğer doğrudan gündeme alınma önergesini okutuyorum: 
6.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, 8 Mayıs'ın Cezayir Soykırımını Anma Günü Olarak Ka

bul Edilmesi ve Ankara'da Bir Soykırım Anıtı Dikilmesine İlişkin Kanun Teklifı'nin (2/872) doğru
dan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/439) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
8 Mayıs'ın Cezayir Soykırımını Anma Günü Olarak Kabul Edilmesi ve Ankara'da bir Soykı

rım Anıtı Dikilmesine İlişkin olarak 10.10.2006 tarihinde vermiş olduğum 2/872 esas numaralı ka
nun teklifimin İçtüzüğün 37. maddesi gereğince, doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını say
gılarımla arz ederim. 06.12.2006 

Ersoy Bulut 
Mersin 

BAŞKAN - Önerge sahibi olarak Mersin Milletvekili Sayın Ersoy Bulut. 
Buyurun Sayın Bulut. 
Süreniz beş dakika. 
ERSOY BULUT (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 8 Mayıs'ın Cezayir Soykırı

mını Anma Günü Olarak Kabul Edilmesi ve Ankara'da bir Soykırım Anıtı Dikilmesine İlişkin -ver
miş olduğum- Kanun Teklifı'nin, doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınmasıyla 
ilgili söz almış bulunuyorum. Yüce heyeti ve aziz Türk ulusunu saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği üzere, üç yüz yıl Osmanlı himayesinde kalan Cezayir, 1830 yılında Fransızlar tara
fından işgal edilmiş, işgal sonrası Fransa, Müslüman Cezayir halkını Hristiyanlaştırmak, kültürünü 
aşılayarak asimile etmek amacıyla baskı ve zulmün her türlüsünü denemiş, ancak Cezayir halkını 
Hristiyanlaştırmayı ve asimile etmeyi başaramamıştır. 
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Cezayir tarihinde hep Fransız işgaline karşı ayaklanmalar olmuş ve bu ayaklanmalar her defa
sında Fransız işgalciler tarafından bir şekilde bastırılmıştır. 1 Kasım 1954'te başlayıp 19 Mart 1962 
yılında ilan edilen ateşkesle sona eren bağımsızlık savaşında 1,5 milyon Cezayirli, işgalci Fransız
lar tarafından katledilmiştir. İşkence ve kötü muamele görenlerin sayısı ise bilinmemektedir. Yedi 
buçuk yıl süren bağımsızlık savaşında günde ortalama 557 Cezayirli hunharca öldürülmüştür. 8 Ma
yıs 1945 tarihinde tüm Avrupa Nazilerden kurtuluş kutlaması yaparken, Cezayir'de de bağımsızlık 
için yürüyen 45 bin kişi sömürgeci Fransız askerleri tarafından katledilmiştir. 

Fransız soykırımı sadece Cezayir'le sınırlı değildir. Fransa, diğer sömürge ülkelerde de ege
menliğini kabul ettirmek amacıyla katliamlarda bulunmuştur. Cezayir'de yaptıkları sorulduğunda 
"Konu tarihçilere bırakılmalıdır." diyen Fransa, sözde Ermeni soykırımını tarihçilere havale etmek 
yerine kabul etmeyi yeğlemiştir, olmayan bir soykırımın anıtını dikmiştir. Fransa ve onun Cumhur
başkanı, önce kendi tarihleriyle Cezayir'de ve diğer sömürgelerde yaptıkları katliamlarla yüzleşme-
lidirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk dünyası ve Türk ulusu, uluslararası platformda yal
nızlığa terk edilmek istenmektedir. Bugünlerde, uluslararası platformda bunun egzersizleri yapıl
maktadır. Doksan iki yıl önce Osmanlı döneminde yaşanan zorunlu tehcir sırasında o günün şartla
rında yaşanan olumsuzlukları bahane edip, kendi platformlarında soykırım olarak nitelendiren ve bu 
olayla hiç ilgisi olmayan Türkiye Cumhuriyeti'ni sorumlu tutan ülkeler, bundan on beş yıl önce Ho-
calı'da Ermenilerin gerçekleştirdiği katliama ve milyonlarca Azeri Türk'ünün yerlerini, yurtlarını 
terk etmeye mecbur bırakılmalarına sessiz kalmışlardır. Aynı çifte standart, Sırp katliamında bir kez 
daha kendini göstermiştir. Lahey Adalet Divanı, 8 bin Müslüman Bosnalının katlini soykırım ola
rak kabul etmiş, ancak Sırbistan'ın suçlu olmadığına karar vermiştir. 

Sözde Ermeni soykırımını parlamentolarında kabul eden ülkelere sesleniyorum: 8 bin Müslü
man Bosnalıyı kim katletti? Herhangi bir ülke, bir ulus katliamı yapmakla suçlanmadığına göre, bu 
insanlar kendilerini mi öldürdüler? 

Değerli arkadaşlarım, yine, başta stratejik müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri olmak 
üzere, dünya kamuoyu, Kerkük'te yaşanan nüfus hareketliliğine sessiz kalarak, âdeta destek vermiş
tir. Yüzlerce yıllık Türk kenti olan Kerkük'te gidişat etnik bir yok etmeye doğrudur. Olabilecek 
olumsuzlukları önlemek, Kerkük'ün Türk kimliğinin değişimini engellemek adına, yüce Parlamen
tomuzdan ve Hükümetimizden, tüm diplomatik kanalların en etkin bir şekilde kullanılmasını talep 
ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bulut. 
ERSOY BULUT (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, dışarıda bunlar olurken, yurt içinde de yi

ne dışarının, yani Avrupa Birliğinin baskılarıyla Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinin kaldı
rılması veya değiştirilmesi baskıları gelmektedir. Ülke olarak bizim nasıl ki Fransa'nın, Alman
ya'nın, İtalya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin iç işlerine karışma gibi bir yetkimiz yok ise, bu ülke
lerin de bizim iç işlerimize karışma yetkileri olmamalıdır. Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde ya
pılması gereken mevzuat uyumu elbette ki yapılacaktır ve yapılmıştır da, ancak Avrupa Birliği ül
kelerinde 301'e benzer maddeler mevcut iken bize "Bunu değiştirin." demeleri abesle iştigaldir. Bu 
nedenle ben diyorum ki: Nereden ve kimden gelirse gelsin 301 değiştirilmemeli ve aynen muhafa
za edilmelidir. Hiç kimse özgürlük adına Türk ulusuna, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve onun ku
rumlarına hakaret edemez. Hakaretin özgürlüğü olamaz, olmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, medeniyetin beşiği, demokrasi ve insan hakları, basın özgürlüğü, ifade 
özgürlüğü gibi konularda mangalda kül bırakmayan Avrupa, ikiyüzlülüğünü Doğu Perinçek dava
sında bir kez daha göstermiştir. Sayın Perinçek'e verilen cezanın kabul edilir bir tarafı bulunmamak-
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tadır. "Adamına göre adalet, adamına göre ifade özgürlüğü" türünden bu yaklaşımı şiddetle ve nef
retle kınıyorum. 

Bu bakımdan Avrupalının bu çifte standart yaklaşımları karşısında, bizim, özellikle ve öncelik
le dost ve kardeş saydığımız ve bağımsızlıklarında kendilerine genç Türkiye Cumhuriyeti'ni ve 
onun kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek almış ülkelerle dayanışma içerisinde ol
mamız gerektiği kanaatindeyim. Bunun uluslararası platformda sayısız yararları olacaktır. 

Bu düşüncelerden hareketle, dost ve kardeş Cezayir halkıyla dayanışma adına, 8 Mayıs 1945 
katliamının gerçekleştirildiği 8 Mayıs gününün her yıl Cezayir soykırımını anma günü olarak kabul 
edilmesi ve Ankara'da bir soykırım anıtı dikilmesi amacıyla bu kanun teklifi hazırlanmış ve yüce 
Meclise sunulmuştur. Teklifin gündeme alınması lehinde oy kullanmanızı diliyor, sizlere saygılar 
sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
Önerge üzerinde, Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan. 
Buyurun Sayın Özcan. 
HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mersin Milletvekili Er-

soy Bulut'un, 8 Mayısın Cezayir soykırımını anma günü olarak kabul edilmesi ve Ankara'da bir soy
kırım anıtı dikilmesine ilişkin kanun teklifinin (2/872), İç Tüzük'ün 37'nci maddesi doğrultusunda 
gündeme alınmasıyla ilgili düşüncelerimi aktarmak için söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, ayrıca, bugün, 12 Mart Erzurum'un 89'uncu kurtuluş yıldönümü ve ayrıca, 
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulüyle ilgili, bütün Erzurumlulara, bütün ülkemize... Türkiye'nin ba
ğımsızlık savaşı için çalışan ve bunu destanlaştıran başta Atatürk ve ondan sonra silah arkadaşları
nı ve İstiklal Marşı'nın yazarı olan Mehmet Akif i saygıyla anıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Ersoy Bulut'un vermiş olduğu, Cezayir'de Fransa'nın işlemiş olduğu 
soykırım konusunda... Görüyoruz ki, Fransa, bunları unutmuş. 1830 yılından beri, Cezayir halkı 
üzerinde, özellikle Müslüman halk üzerinde her çeşit baskıyı, kültürel baskıyı, yıldırmayı yapan ve 
asimile etmek için çalışan Fransa, bugün çıkmış, kendisini sanki dünyanın temsilcisi olarak görme
ye kalkıyor ve Türkiye'de soykırım, Ermeni soykırımı iddiasında, kendine göre anıt dikmeye kalkı
yor. Önce Cezayir'de ölen o milyonlarca, 1952 ve 1962 yılları arasında 1,5 milyonu, bağımsızlık sa
vaşında bir gecede 45 bin insanı katleden Fransa'nın bu konuda hiç ağzını açacak... Dünya tarihin
de ve dünya kamuoyunda mahkûm olmuştur. Önce bunun hesabını vermesi gerekir. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'deki soykırımıyla ilgili Doğu Perinçek'in yargılanması konusunda 
düşüncelerimizse Anavatan Grubu olarak; Mecliste 550 milletvekili bulunurken, Anavatan Grubu 
olarak Genel Sekreterimiz, gidip, Sayın Doğu Perinçek'in savunması konusunda onun yanında yer 
aldı. Düşüncesine katılırsınız, katılmazsınız; ama, bugün, Doğu Perinçek orada şahsi bir konudan 
yargılanmıyor, Türkiye'de Ermeni soykırımının olmadığı konusunda tavrı açık ve net olduğu için 
yargılanıyor; bu konuda Doğu Perinçek'i kutluyorum. İktidar partisinin, milliyetçi geçinen iktidar 
partisinin neden bir temsilcisi yok, soruyorum sizlere? 354 milletvekilinizden bir tanesini göndere-
mediniz mi bu yargılanmaya, bu mahkemenin huzuruna, o arkadaşımıza destek vermeye? Diğer par
tideki arkadaşlar, milliyetçi geçinenler, neredesiniz? Türkiye'de Türkiye halkı üzerine oynanan oyun 
konusunda bu kadar duyarsız olursak, gelecekte de çeşitli entrikalarla bu ülkemizi bölmek isteyenler 
olacaktır. Bunlara bugünden taviz vermeye kalkarsak, elimizi verirsek, kolumuzu alamayız. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten, Ersoy Bey'in vermiş olduğu teklife destek vermemiz lazım; çün
kü, Fransa'nın, gerekse İkinci Dünya Savaşı sırasında milyonlarca insanı öldüren o emperyalist güç-
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lerin, hesap vermeden, Türkiye Cumhuriyeti'ni, bugün, 1915'te böyle bir olay oldu iddiayla yargıla
maya ve kamuoyunda küçük düşürmeye hiçbir hakkı yoktur, önce kendileri hesaplarını vermelidirler. 

Biz, Anavatan Grubu olarak, Ersoy Bey'in bu önerisini destekliyoruz, yasa teklifini destekliyo
ruz. Ama, gerçekten, tam bağımsız Türkiye için var gücümüzle, hep birlikte el ele vermeliyiz. Em
peryalist güçlerin asırlar boyu işlemiş olduğu cinayetleri, başkalarını suçlayarak bir yere varamaz
lar. Bugün ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışan emperyalist güçlerin karşısında ancak hep bir
likte olduğumuzda sesimizi çıkarabiliriz. Bunun için eğer bir yargılanma oluyorsa, Lozan'a bir tem
silci gönderemiyorsanız, iktidar, acaba Türkiye'nin bağımsızlığı konusunda ne yaparsınız diye te
reddütlerimiz var. 

Değerli arkadaşlar, bu konuda duyarlı olmalıyız. Bu ülkenin birliği ve bereketi için hep birlik
te, halkımızın düşüncesini paylaşarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özcan, konuşmanızı tamamlayınız. 
HÜSEYİN ÖZCAN (Devamla) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. Biz, Anavatan Grubu olarak, nerede bağımsızlık hareketi 

varsa onları destekliyoruz, onlar için onların yanında oluruz ve hiçbir zaman için de siyasi bir şey 
peşinde koşmayız. Bu, ülkenin çıkarı ve bu insanların çıkarı olacaktır diyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özcan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.42 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.50 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74'üncü Birleşimi'nin İkin
ci Oturumu'nu açıyorum. 

Alınan karar gereğince, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını görüşmüyor ve gün
demin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Ta
rihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanu
nuna Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) 
(S. Sayısı: 305) 

BAŞKAN - l'inci sırada yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon ra
poru gelmediğinden teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 

2'nci sırada yer alan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 

BAŞKAN - Komisyon? 
Ertelenmiştir. 
3'üncü sırada yer alan, Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenme

si Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız 
yerden devam edeceğiz. 

3.- Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1284) (S. Sayısı: 1340) 

BAŞKAN - Komisyon? 
Ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda De

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu. 
4.- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/1300) (S. Sayısı: 1342) 
BAŞKAN - Komisyon? 
Ertelenmiştir. 
5'inci sırada yer alan, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent 

Sözleşmesi) Değiştirilmesine ilişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

5.- Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) Değişti
rilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1075) (S. Sayısı: 1022) 

BAŞKAN - Komisyon? 
Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.53 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.58 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74'üncü Birleşimi'nin 
Üçüncü Oturumu'nu açıyorum. 

5'inci sırada yer alan, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent 
Sözleşmesi) Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

5.- Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) Değişti
rilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1075) (S. Sayısı: 1022) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Yerinde. 
Hükümet? Yerinde. 
Komisyon raporu 1022 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Uşak Milletvekili Osman Coş-

kunoğlu... Sayın Coşkunoğlu yok. 
Şahsı adına, İstanbul Milletvekili İnci Özdemir... Yok. 
Şahsı adına, İstanbul Milletvekili Ünal Kaçır... Yok. 

Şahsı adına, Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu... Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler. .. Kabul edilmiştir. 
l'inci maddeyi okutuyorum: 

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞMENİN (AVRUPA 
PATENT SÖZLEŞMESİ) DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMAYA 
KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.- Son olarak 17 Aralık 1991 tarihinde gözden geçirilen, 5 Ekim 1973 tarihli "Avru
pa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) Değiştirilmesine İliş
kin Anlaşma"ya katılmamız uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - l'inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletveki
li Yakup Kepenek... Sayın Kepenek yok. 

Şahsı adına, İstanbul Milletvekili İnci Özdemir... Yok. 
Şahsı adına, İstanbul Milletvekili Ünal Kaçır... Yok. 
Şahsı adına, Ankara Milletvekili Yakup Kepenek... Yok. 
l'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2'inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Taci-

dar Seyhan... Yok. 

(x) 1022 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Şahsı adına, İstanbul Milletvekili İnci Özdemir... Yok. 
İstanbul Milletvekili Ünal Kaçır... Yok. 
Adana Milletvekili Tacidar Seyhan... Yok. 
2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE.3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Tacidar Seyhan... Yok. 
Şahsı adına, Adana Milletvekili Tacidar Seyhan... Yok. 
Şahsı adına, İstanbul Milletvekili İnci Özdemir... Yok. 
İstanbul Milletvekili Ünal Kaçır... Yok. 
3'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için beş dakika süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen üyelerin teknik per

sonelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, 
oylama için öngörülen beş dakikalık süre içerisinde 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 da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama 
için öngörülen beş dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avru

pa Patent Sözleşmesi) Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı'nın açık oylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 220 
Kabul : 219 
Ret : l(x) 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, 6'ncı sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Fede

ral Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergi
lendirmeyi Önleme Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/1242) (S. Sayısı: 1338) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon? Yerinde. 
Hükümet? Yerinde. 
Komisyon raporu 1338 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 1338 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Çanakkale Milletvekili İsmail 
Özay. 

Sayın Özay... Yok. 
Şahsı adına, Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak... 
Adana Milletvekili Recep Garip... 
Samsun Milletvekili Haluk Koç... Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler. .. Kabul edilmiştir. 
l'inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK 
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

DE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ VE EKİ PROTOKOLÜN 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 2 Mart 2005 tarihinde Addis Ababa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi
lerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın ve eki "Protokol"ün onaylanması uygun bulun
muştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Hatay Milletvekili Gök
han Durgun... 

Şahsı adına, Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak... 
Adana Milletvekili Recep Garip... 
Samsun Milletvekili Haluk Koç... Yok. 
Sayın milletvekilleri, l'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, oylama için dört dakika süre vereceğim. Bu süre içeri

sinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de 
sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen dört dakikalık süre içerisinde 
Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 
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Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığı
nı, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama 
için öngörülen dört dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal De

mokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirme
yi Önleme Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısının açık oylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 221 
Kabul : 220 
Ret : 1 (x) 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olmasını diliyorum. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 7'inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlıyoruz. 

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Gelir 
ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1176) (S. Sayısı: 
1185) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon? Yerinde. 
Hükümet? Yerinde. 
Komisyon raporu 1185 sıra sayısıyla bastırıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz talebi yoktur. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
l'inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SIRBİSTAN VE KARADAĞ BAKANLAR 
KURULU ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE 

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1-12 Ekim 2005 tarihinde Belgrad'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - l'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 1185 S.Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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3'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için dört dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulaları
nı, oylama için öngörülen dört dakikalık süre içinde 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 da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama 
için öngörülen dört dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Ba

kanlar Kurulu Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önle
me Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın açık oylama sonu
cunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 234 
Kabul : 233 
Ret : 1 (x) 
Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, 8'inci sırada yer alan, 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Ta

rihlerinde Cenevre'de Gözden Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması 
Uluslararası Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Or
man ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları'nın görüşmelerine başlıyoruz. 

8.- 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden Geçirilen 
2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonla
rı Raporları (1/1135) (S. Sayısı: 1085) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon? Yerinde. 
Hükümet? Yerinde. 
Komisyon raporu 1085 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Muğla Milletvekili Sayın Gü

rol Ergin. 
Sayın Ergin, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 10 

Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden Geçirilen 2 Aralık 
1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıkla
mak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, siz Sayın Başkanı, değerli milletvekillerini ve yü
ce Türk ulusunu saygıyla selamlıyorum. 

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 1085 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Değerli arkadaşlarım, bir ülkede tarımın geliştirilebilmesinin çok çeşitli koşulları vardır. Bu 
koşullar içerisinde en başta, gerekli toprağın bulunması, toprağa suyun götürülmesi, bu toprak üze
rinde bitki yetiştirilmesinde çeşitli girdilerin uygun ve zamanında kullanılması çok önemli etkenler 
olarak öne çıkmaktadır. 

Bütün bunlar yanında mutlaka ve çok önemli olan bir husus da, yeni bitki çeşitlerinin gelişti
rilmesidir. Bu nedenle, bizim, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, 8 Ocak 2004 tarihinde kabul 
ettiğimiz Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Yasa son derece önem
lidir ve olumlu bir yasa olarak bu Mecliste kabul edilmiştir. Bu Yasa'nın dayanağı ise Yeni Bitki Çe
şitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesi idi. Yani, aslında, biz, bugün, bu sözleşmeyi, daha ön
ce bu sözleşmeye dayalı olarak kabul ettiğimiz bir yasanın gerekçesi olarak ele alacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bu getirilen yasa hangi düzenlemeleri içeriyor diye baktığımızda, koru
nacak bitki cins ve türlerini, ıslahçı haklarının verilmesine ilişkin koşulları, ıslahçı haklarının veril
mesine ilişkin başvuru işlemlerini, başvuruların incelenme süreci ve geçici koruma sağlanmasını, 
ıslahçı haklarının kapsamını, istisnaları ve hakkın sona ermesi konularını, yeni bitki türlerinin ko
runmasına ilişkin birlik kurulması ve statüsü gibi konuları öngördüğünü görmekteyiz. Bütün bu 
maddeler, aslında, gerçekten gerekli olan ve uluslararası sözleşmeler açısından da bizim uymamız 
gereken koşullan sıralamaktadır. Bu bakımdan, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu yasaya 
olumlu bakıyoruz ve gerekli olduğunu ifade ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ben, bu arada, söz almışken bir iki tarımsal konu üzerinde durmak isti
yorum. Bunlardan biri, bu yasayla doğrudan ilgili olabilecek olan daha önce kabul etmiş olduğu
muz Tohumculuk Yasası. Tohumculuk Yasası'nda, arkadaşlarım, yanlış yapılmıştır. Tohumculuk 
Yasası'nın bir kısım maddeleri, Türkiye'de tohumculuğun üretimini tamamen yabancıların inisiya
tifine bırakmıştır ve o kadar bırakmıştır ki, tohumculuk konusunda devletin yapması gereken dene
tim görevini bile yabancılara vermiştir. Bu bakımdan, Tohumculuk Yasası, bizim için, bu Meclis 
için bir şanssız yasa olarak kabul edilmelidir. Bizim bugün kabul ettiğimiz sözleşme ve bu sözleş
meye dayalı olarak daha önce çıkardığımız Islahçı Hakları Yasası ne kadar doğru ve gerekli ise, ay
nı şekilde gerekli olan Tohumculuk Yasası'nın o haliyle bu Meclisten geçmesi de son derece yanlış 
olmuştur değerli arkadaşlarım. 

Ben, şimdi, tarımın ilerleyebilmesi için gerekli koşulların başında toprak olduğunu söyledim. 
Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, biz, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıl dönümünü kutluyo
ruz. Bu vesileyle, büyük Mehmet Akif i burada saygıyla ve rahmetle anıyorum ve herkesin İstiklal 
Marşı'nı anlayarak okumasını istiyorum. Bu yüce insanın yazdığı bu yüce Marş, Türk insanının bu 
toprakları ne pahasına kazandığını ortaya koyuyor ve o topraklan kazananlara layık olmak için de 
bu topraklar için ne yapmamız gerektiğini ifade ediyor. Mısra mısra heyecan dolu, Türklük dolu ve 
tamamı bizden olan bu Mars'a baktığımız zaman, biz, bugün, yaptıklarımızla övünecek durumda ol
madığımızı görüyoruz. Bu topraklar için toprağa düşen insanları hiç kale almadan, bu ülkenin top
raklarını yabancılara parayla satmanın yanlış olduğunu bu kürsüye her çıktığımda ifade ediyorum, 
her çıktığımda da ifade edeceğim. Ben bunu, İstiklal Marşı'nın doğru anlaşılmaması olarak kabul 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, Çanakkale şehitlerimizi anıyoruz ve anma törenlerinde ağlıyo
ruz, gözlerimizden yaş akıyor, yaşa boğuluyoruz. Peki, düşünüyor muyuz, bu Çanakkale şehitleri 
niçin şehit oldu, bu insanlar bu topraklara niye düştü? O insanlar bu toprakları bize yurt olarak bı
rakmak için mi bu topraklara düştüler, yoksa, bu topraklan satıp para kazanalım diye mi bu toprak
lara düştüler? 

Değerli arkadaşlarım, hepimizin, gerek Çanakkale şehitlerini anarken içtenlikli olmamız gerek
se bu ülkenin toprağını korumak için dikkatli olmamız gereği vardır. Aynı şekilde, İstiklal Marşı'nı 
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da herhangi bir marş olarak, bir şiir olarak değil, bu ülkenin geçmişi ve geleceğini anlatan, bu ülke
nin insanını anlatan, bize yol ve yön gösteren, doğruyu gösteren bir marş olarak anlaşılması gereği 
vardır. 

Bu arada, Erzurum'un kurtuluşunu kutladık. Türkiye'me ve Erzurum'a kutlu olsun. Erzurum ki, 
yaptığı mücadeleyle, verdiği şehitlerle ülkemde örnek olmuş bir kenttir. Erzurum kurtuluşu için ca
nını verenleri, Türkiye'nin kurtuluşu için canını verenleri burada rahmetle anıyorum ve tekrar kut
luyorum. 

MEHMET KARTAL (Van) - Nene Hatun gibi. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Erzurum'da kadınıyla erkeğiyle verilen mücadeleyi, hepimizin, 

kutsal bir mücadele olarak gördüğünü biliyorum. Erkeğiyle kadınıyla diyorum, çünkü, Türkiye'ye 
mal olan Kara Fatmalar, Nene Hatunlar, erkeğiyle birlikte ve erkeğinin önünde, bu ülkenin kurtul
ması için savaştılar, can verdiler. 

Değerli arkadaşlarım, bunları, hepimizin bu şekilde değerlendirmesi gerekiyor, ama, şimdi, 
uluslararası bir sözleşmeyi imzalarken de, ona evet derken de, Cargill konusunda Sayın Başbakan'ın 
ifadelerini son derece kabul edilemez ifade olarak gördüğümü ifade ediyorum. Sayın Başbakan, 
Cargill'e şu şekilde sahip çıkıyor: "Cargill..." diyor, "...babamın oğlu değil, küresel sermayeyi ür
kütmeyelim." ve bu arada Cargill'le ilgili yürütmeyi durdurma kararını da, sanki bu karar küresel ser
mayeyi ürkütme kararıymış gibi eleştiriyor. Hayır, Sayın Başbakan. O karar, küresel sermayeyi ürküt
me kararı değil. O karar, Türkiye'ye, Türk hukukuna sahip olma kararıdır. Bunu herkesin böyle bilme
si, buna göre davranması gerekir. Çok Cargill'ler gelir, Cargill'ler gider; ama, Türkiye bir ve tektir, bir 
gitti mi bir daha gelmez. Ona sahip olmak, hepimizin en birinci görevi olmak durumundadır. 

Bu arada, Sayın Bakanımdan -sanıyorum burada- bir konuda bilgi istiyorum. Adalet ve Kal
kınma Partisinin Genel Başkan Yardımcısı Sayın Fırat'ın bir şirketiyle ilgili bugünkü Milliyet gaze
tesinde şöyle bir başlık var: "Tarım Bakanlığı, Fırat'ın şirketi için suç duyurusunda bulundu." Bu 
konunun bu kürsüden açıklanmasını rica ediyorum. Niçin suç duyurusunda bulundunuz? Sayın Fı
rat'ın şirketi ne yaptı? Bunun, herhalde, sizce açıklanması uygun olan bir gerekçesi vardır diyorum 
ve hepinizi burada saygıyla selamlıyorum. Bu sözleşmenin de hayırlı olmasını diliyorum. 

Bütün Türk ulusu önünde saygıyla eğiliyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ergin teşekkür ediyorum. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
l'inci maddeyi okutuyorum: 

10 KASIM 1972, 23 EKİM 1978 VE 19 MART 1991 TARİHLERİNDE CENEVRE'DE 
GÖZDEN GEÇİRİLEN 2 ARALIK 1961 TARİHLİ YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN 
KORUNMASI ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.- 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 tarihlerinde Cenevre'de gözden 

geçirilen 2 Aralık 1961 tarihli "Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesi"ne ka
tılmamız uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2'nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
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3'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Saygıdeğer milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için dört dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulaları
nı, oylama için öngörülen dört dakikalık süre içerisinde 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 taşıyan oy pusulasını, yine oylama için 
öngörülen dört dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerin

de Cenevre'de Gözden Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslara
rası Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylama sonucu
nu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 225 
Kabul : 225 (x) 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, 9'uncu sırada yer alan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapo-
ru'nun görüşmelerine başlayacağız. 

9.- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/1245) (S. Sayısı: 1261) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon? Yerinde. 
Hükümet? Yerinde 
Komisyon raporu 1261 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu tasarı, İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamın

da görüşülecektir. Bu nedenle, tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçil
mesi kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ay
rı oylanacaktır. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Açık oylama olacaktır Sayın Başkanım, değil mi efendim? 
BAŞKAN - Tasannın tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen. 
Sayın Özegen, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA ERDOĞAN ÖZEGEN (Niğde) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; 1261 sıra sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısı üzerinde AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce he
yetinizi saygıyla selamlıyorum. 

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 1261 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Tarım sektörü, ülkemiz için ekonomik ve sosyal açıdan önemli olan, sağlıklı gıda üretimi açı
sından bütün toplumu doğrudan ilgilendiren bir sektördür. 

Tarım politikalarında temel amacımız, artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesi, kaliteli ve 
güvenli gıdaya ulaşması, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir, örgütlü, rekabet gücü 
yüksek ve AB'yle uyumlu bir tarımsal yapının oluşturulmasıdır. 

Doğal kaynakların etkin kullanılması ve geliştirilmesi, kısaca tarif edecek olursak kırsal, kal
kınma, kırsal kesimin gelir düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini, gelişmişlik farklarının 
azaltılması, çevresel ve kültürel değerlerin korunması, geliştirilmesini gözeten, sosyal, kültürel ve 
ekonomik özellikler ve ihtiyaçları dikkate alan faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanabilir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde kırsal ve kent arasında sosyoekonomik geliş
mişlik düzeyi açısından kırsal kesimin aleyhine oluşan bir fark vardır. Kırsal kesimin, köylünün ar
zulanan yaşam standartlarına ulaşamamasındaki temel etkenleri şöyle sıralayabiliriz: Kırsal kesim
deki ekonomik faaliyetlerin tarım ağırlıklı, tarımın ise yapısal sorunlarının bulunmasıdır. 

Tarımsal işletmeler küçük ve çok parçalı, geçimlik ve yarı geçimlik üretim yaygındır, bu yüz
den girdi maliyetleri yüksektir. 

Tarım-sanayi bütünleşmesi zayıf, tarım ürünlerinin entegre tesislerde işlenmeden satılmak zo
runda kalması ciddi bir gelir kaybına yol açmaktadır. 

Tarım teknolojilerindeki gelişmeler ve mesleki eğitime yeterince önem verilememekte, atadan 
dededen kalma usullerle üretim yapılmaktadır. Bu yüzden talebin arzulandığı kalite ve standartta 
üretim sağlanamamakta, bu durum ciddi bir pazarlama sorunu oluşturmaktadır. Kırsal kesimin so
runlarını çözmek ve kırsal kalkınma için belirlenen hedeflere ulaşabilmek için sağlam araçlarla 
desteklenmiş politikaların ortaya konulması kadar, bu politikaların uygulanması ve izlenmesini sağ
layacak idari yapılanmanın da doğru oluşturulması oldukça önemlidir. Görüşmekte olduğumuz ta
sarı, bu idari yapılanmayı sağlayacak bir tasarıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere, 3 Ekim 2005 tarihinde başlayan AB mü
zakere sürecinde 35 fasıldan 3'ü doğrudan tarımla ilgilidir. Bunları, tarım ve kırsal kalkınma, vete-
rinerlik-bitki sağlığı, gıda kontrolü ve balıkçılık olarak sıralayabiliriz. 

Ülkemiz, Avrupa Birliği fonlarından bugüne kadar çeşitli projeler için 1 milyar 360 milyon av-
ro hibe kullanmıştır. AB 2007-2013 yıllarını kapsayan dönemde aday ülkelere, katılım öncesi mali 
yardım aracı vasıtasıyla tekrar hibe destek sağlayacaktır. Bu kapsamda kırsal kalkınma çerçevesin
de kullanabileceğimiz hibe destek miktarı yaklaşık 800 milyon avrodur. Bu amaçla projeye dayalı 
olarak kullandırılacak olan hibe kaynaklarını yönetmek üzere Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destek
leme Kurumunu kurmamız, AB mevzuatına göre bir zorunluluktur. Aksi hâlde bu hibe desteğini 
kullanmamız mümkün olmayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AB'nin hibe destekleri ve ulusal kaynaklarımızı kullana
rak, kırsal kesim ile kentli kesim arasında oluşan gelişmişlik farkını kapatma ve kırsalda yaşam ka
litesini yükseltmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda önceliklerimiz, tarımda yeniden yapılanma, AB ve 
tüketici pazarlarının talebi olan kalite ve standartların sağlanmasıdır. Gıda güvenliği ve standartla
rının sağlanması, tarımsal üretici birliklerinin desteklenmesi ve arzın piyasa taleplerine göre şekil
lendirilmesi, kırsal alanlarda farklı iş imkânlarının oluşturulması, gelir seviyesinin, yaşam kalitesi
nin yükseltilmesiyle kırsal kalkınmanın sağlanmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kırsalda yaşam kalitesini yükselterek kırsaldan kente göç 
baskısının önlenmesi için özellikle son iki yıldır uygulanan ve 2007 yılında da uygulanacak olan 
kırsal altyapının desteklenmesi projelerinden bahsetmek istiyorum. Bilindiği üzere bu projeler, köy 
altyapısının desteklenmesi, KÖYDEŞ ve BELDES projeleridir. 
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KÖYDEŞ, bugüne kadar çeşitli nedenlerle içme suyu ve yol sorunu çözüme kavuşturulamamış 
köylerin sorunlarını, vali ve kaymakamlarımızın önderliğinde, il özel idareleri ve köylere hizmet 
götürme birlikleri aracılığıyla, merkezden gönderilen kaynaklar ve mahallî imkânların en verimli 
şekilde kullanarak kısa sürede çözümlemek amacıyla hayata geçirilen önemli bir projedir. 2005 ve 
2006 yılı KÖYDEŞ çalışmaları için Hükümetimizce toplam 2,3 katrilyon TL ödenek valiliklere 
gönderilmiş ve kullandırılmıştır. 2007 yılı için KÖYDEŞ ve BELDES olarak birlikte yürütülecek 
projeler için ise yine Hükümetimiz 3 katrilyon lira ödenek ayırmıştır. 

KÖYDEŞ projesinin uygulanması, kentlerde üretilen değerlerin kırsala götürülmesi değil, kır
salın da değer üreten, belli standartlara sahip bir yaşam alanı hâline getirilmesidir. Köylerin ve kır
salın kentlerde bulunan ve hayatı kolaylaştıran, yaşanabilir kılan asgari standartlara sahip olması, 
cumhuriyetimizin muasır medeniyetin üstüne çıkma hedefine bir adım daha yaklaşması demektir. 
Bu proje, cumhuriyet tarihimizin köylere ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza yönelik en büyük 
projesidir. Bu projelerin farklı açılımlarla devamı da yine gelecektir. Köylüyü, kırsalda yaşayan va
tandaşlarımızı baş tacı yapmanın lafla değil icraatla olduğunu göstermiştir Hükümetimiz. 

KÖYDEŞ ve BELDES projelerinin pratik anlamı, hizmet fakiri bölgelerde mağdur olarak ya
şayanların en masum ve en medeni ihtiyaçlarının belirli standartlarda karşılanması demektir. 2005 
ve 2006 yıllarında, KÖYDEŞ projesi kapsamında, 816 yerleşim biriminde, 9.144 adet içme suyu 
projesinin 7.526 adedi bitirilmiş, diğerlerinin çalışmaları da devam etmektedir. Yine 2006'da, prog
ramlanan 1.222 adet köy kanalizasyon işinden 1.050 adedi bitirilmiş, diğer projelerin de inşaatı de
vam etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kırsal kalkınmanın en önemli göstergesi olan köy yolla
rımızla ilgili ilk envanter çalışması Hükümetimiz tarafından yapılmıştır. 281.325 kilometre olan köy 
yollarının, 130 bin kilometresinin stabilize, 100 bin kilometresinin asfalt, 40 bin kilometresinin tes
viye ve 2 bin kilometresinin beton yol olduğu tespit edilmiştir. 2005 ve 2006'da, bu yolların önem
li bir kısmının standartları yükseltilmiş ve bakımları yapılmıştır. 

Kırsal alanda, köylerde yürütülen ekonomik faaliyetlerin içinde, tarım, ağırlıklı bir yer tutmak
tadır. Kırsalda yaşayan ve tarımla uğraşan çiftçimizin gelirini yükseltmek, istikrarlı bir yapıya ulaş
tırmak, yaşam kalitesini artırmak için, dört buçuk yıllık AK Parti İktidarımız döneminde attığımız 
çok önemli adımlar vardır. Şimdi, kısaca, bu adımlardan bahsetmek istiyorum: 

İktidara geldiğimizde, yüz binlerce çiftçimiz, kullandıkları zirai krediler nedeniyle borç bata
ğına düşmüşler idi. Çiftçilerimizin borçlarını yeniden yapılandırdık, 2,7 katrilyonluk borcun 1,5 
katrilyonunu sildik, geri kalanını da üç yılda ödenecek şekilde yeniden yapılandırdık. 

Tarımsal sulamadan kaynaklanan ve 1 katrilyona ulaşan enerji borçlarını ödenebilir hâle getir
dik. Borcunu zamanında ödeyen çiftçilerimize, üreticilerimize ise yüzde 15'lik geri, iade, ödeme 
yaptık. 

Tarımsal girdi maliyetlerini önemli ölçüde düşürdük. Birçok tarımsal girdide KDV oranları 
yüzde 18'den 8'e, bir kısmında da yüzde 18'den l'e çekilmiştir. 

Tarımsal kredi faizleri, yine Hükümetimiz döneminde önemli ölçüde düşürülmüştür. 2002'de 
yüzde 59 olan tarımsal kredi faizleri, bugün yüzde 25 ila 60 arasında sübvanse edilerek, yüzde 7 ila 
13 seviyesine çekilmiştir. Kredi faizlerinin cazip hâle gelmesiyle, 2002 yılında 77 bin çiftçimiz 227 
trilyon lira kredi kullanırken, 2006 yılında 268 bin çiftçimiz 3,3 katrilyon tarımsal kredi kullanmış
tır. Kullandırılan kredilerin de yüzde 92'si sübvansiyonlu kredilerdir. 

Tarımsal üreticimizi her yıl düzenli olarak artan bir şekilde destekledik. Toplam tarımsal des
tekleme miktarı 2002 yılında 1,8 katrilyon iken, yine Hükümetimiz 2006 yılına geldiğimizde bu ra
kamı önemli ölçüde artırmış ve 5 katrilyon seviyesine çıkmıştır. 

Tarımsal üreticimize gübre ve mazot desteği verilmiştir. Bu kapsamda 2003, 2004 ve 2005 yıl
larında 1,3 katrilyon lira gübre ve mazot desteği çiftçimize, üreticimize verilmiştir. 2006 yılı için 
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ise, yine gübre ve mazotta 850 trilyon liralık destek ödemesi çiftçilerimize yapılacaktır. İlk taksiti 
Sayın Başbakanımızın açıkladığı gibi, nisan, ikinci taksiti de doğrudan gelir desteğiyle birlikte, bir
leştirilmiş olarak haziran ayında çiftçilerimize, üreticilerimize ödenecektir. 

Yine, ülkemizde, arz açığı bulunan yağlı tohumlar için 2002 yılında 186 trilyon lira bir destek 
verilirken, 2006'da bu rakam 1,2 katrilyon lira seviyesine çıkmıştır. 

Kırsal alanda en önemli ekonomik faaliyetlerden olan hayvancılık da Hükümetimiz dönemin
de büyük destek görmüştür. 2002 yılında hayvancılık destekleri 83 trilyon lira iken, 2006 yılında bu 
destek miktarı yaklaşık 700 trilyon lira olmuştur; yine, yem bitkileri desteği 39 trilyon iken, 
Hükümetimiz döneminde 380 trilyona çıkartılmıştır. 

Kırsalda bir araya gelerek güç birliği yapan tarımsal kalkınma kooperatiflerini kuran, cumhu
riyet tarihinde yine bu kooperatiflerimize en büyük desteği AK Parti Hükümetimiz vermiştir. 1990 
yılından 2002 yılına kadar 600 kooperatife verilen destek miktarının 90 trilyon olduğunu düşündü
ğümüzde, 2003 ve 2006 yıllarında 895 kooperatifimize 591 trilyon lira destek sağlanmıştır. 

Tarımdaki yapısal dönüşüm nedeniyle ortaya çıkan istihdam sorunu ve kırdan kente göç baskı
sını azaltmak için Hükümetimizin kırsal alanda ve tarımsal üreticimize yönelik yaptığı hizmet ve 
verdiği desteklerin bir kısmına değinme fırsatı buldum, ancak, birçok konuyu da bu zaman darlığın
dan dolayı burada ifade etme şansımın olmadığını düşünüyorum. 

Kırsalda en yoğun ekonomik faaliyet olan tarımsal üretimin bilgili ve bilinçli yapılabilmesi için 
Hükümetimizce önemli adımlar atılmış, yetişmiş eğitimli tarımcılarımızın yurdumuzun her bölge
sinde görev yapmaları için, Tarım Bakanlığımız, 2007 yılı başında sözleşmeli 2.500 ziraat mühen
disi ve veteriner hekimi görevlendirmiştir. Göreve başlayan arkadaşlarımız merkez köylerde otura
caklar ve çevre köy gruplarına da tarımsal bilgi ve yayım hizmet desteği vereceklerdir. Aynı konu
da, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü de 2006 yılında 400 teknik perso
neli göreve başlatmış ve 2007 yılında yine 400 teknik personeli aynı amaçla göreve başlatmayı 
planlamıştır. 

Atılan bu adımlar, kırsal alanda atadan dededen kalma usullerle üretim yapmaya çalışan ve 
emeğinin karşılığını alamayarak son derece düşük hayat standartlarında yaşamaya mahkûm olan çi
lekeş çiftçilerimizin ve köylümüzün makûs talihini tersine çevirecek önemli adımlardır. 

Yine, atılan bu adımlar, Türk çiftçisi ile yetişmiş insan gücünün tarımsal üretim alanlarında, 
kırsalda buluşturulması adımlarıdır. İşte bunlar, kırsal kesimde gelir düzeyini yükseltecek ve istik
rara kavuşturacak, kırsalda yaşam kalitesi ve standardını yükseltecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik olarak bu
güne kadar birçok proje uygulanmıştır. Ancak, bu projeler kırsalda ve tarımda yaşanan yapısal so
runları çözmek için yeterli olmamıştır. Yapılan bütün iyi niyetli çalışmalara rağmen kırsalda gelir 
düzeyi ve yaşam kalitesi ülke ortalamasının oldukça altına düşmüştür. Ayrıca, gizli işsizlik küçüm
senemeyecek seviyeye çıkmıştır. AK Parti İktidarı ise günü kurtarmaya dönük adımlar, projeler ye
rine tarım ve kırsalın kangren olmuş sorunlarına neşter vurmayı tercih etmiş, sektör için hayati öne
mi haiz sekiz kanun çıkartmıştır. Bugüne kadar bunların lafı ediliyor; ancak, bir türlü hayata geçi-
rilemiyordu. Yasal değişiklikle, bölünmez tarım arazi büyüklüğü 10 dekardan 20 dekara çıkartılmış, 
daha bilinçli tarımsal üretim için Sertifikalı Tarım İşçileri Projesi bu dönemde hayata geçirilmiştir. 

Havza bazlı ürün deseni belirleme projesiyle, iklim, coğrafya ve toprağa dayalı kriterlerle be
lirlenen havzalarda en uygun ürüne destekleme yapılacak hâle gelmiştir. Eksik yönleri olsa da, ta
rım sigortası projesi yine tarımda önemli bir proje olarak Hükümetimizce hayata geçirilmiştir. 

Meyvecilik sektöründe geliştirme projesiyle on ilimizde 20 bin dekar alanda elma ve turunçgil 
bahçelerinin yenilenmesi, çeşit ve kalitesinin artırılmasıyla ilgili çalışmalar yine bu dönemde baş
latılmıştır. Yeni destekleme araçlarından kırsal kalkınma destekleri seksen bir ilimizde uygulamaya 
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başlanmış, bu çalışmayla, hep sorun olarak bahsedilen tanmda sanayi entegrasyonu ve tarımsal 
üründe katma değer sağlanması gibi konularda önemli gelişmeler sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz tasarı ile kurulacak olan Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ise tarım strateji belgesinde yer alan amaçlara ulaşabil
mek için önemli ve öncelikli bir idari yapı ve uygulama merkezi olacaktır. 

Ulusal kırsal kalkınma stratejisinde yer alan tedbirlerden AB fonları ve uluslararası kuruluşlar
dan sağlanacak kaynaklar ile desteklenecek olan projelerin finansman yönetimi gerçekleştirilecek
tir. Kırsal kalkınma projelerinin seçimi ve onaylanması ile uygun görülen ödemelerin yapılması, 
projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi de bu kanunla sağlanmış olacaktır. Kırsal kesim, özel sek
tör, sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi işbirliğine katkı sağlayacak, kaynakların yerinde ve et
kin kullanımını sağlayarak kırsal kesim ile kentli kesim arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmaya 
katkıda bulunacaktır. 

Ayrıca, ileride kurulacak olan ödeme kuruluşlarına da zemin hazırlayacak bir tasarıdır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının, tarım sektörüne, köylümüze çok önemli katkı

lar sağlayacak bir tasarı olduğunu görüyoruz. Özellikle -bu tasarıyla- tarımın yapısal sorunlarına ye
niden katkı sağlayacak önemli bir tasarıyı, inanıyorum ki Parlamentomuz, bu görüşmeler sonucun
da çıkartmış olacaktır. 

Burada ifade etmeye çalıştığım tarım ve çiftçilerimizin, köylülerimizin, üreticilerimizin sorun
larıyla ilgili birçok rakamları burada vermeye çalıştım. Her alanda tarımla ilgili birçok rakamlar ve
riliyor, birçok eleştiriler yapılıyor. Ancak, tarımın bugün geldiği noktayı doğru tespit edebilmemiz 
için, biraz önce sizlerle paylaştığım AK Parti İktidarı döneminde yapılan tarımda bu gelişmeleri ön
ce kaydedeceğiz, daha iyisini, daha güzelini nasıl yapacağız, yine, burada, bunları konuşacağız. Ak
si hâlde, tarımın, biz iktidara gelene kadar içinde bulunduğu durumu, resmi, orta yere... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özegen konuşmanızı tamamlayınız, buyurun. 
ERDOĞAN ÖZEGEN (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
O resme iyi bakmadan, bugün, AK Parti İktidarının tarıma verdiği destekleri anlamanın müm

kün olmayacağını düşünüyorum. 
İnşallah, Türk tarımının ve üreticilerimizin, bu tasarıdan en iyi şekilde istifade edeceğini umu

yor, tasarının hayırlı olmasını AK Parti Grubumuz ve şahsım adına temenni ediyorum, yüce heye
tinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Muğla Milletvekili Gürol Ergin. 
Sayın Ergin buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA GÜROL ERGİN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuru

luş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini 
açıklamak üzere, söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken Sayın Başkan sizi, değerli milletve
killerini ve yüce Türk ulusunu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımız 
da kırsal kalkınmayı ifade etti. O ifadeye, tabii ki aynen katılıyorum. Kırsal kalkınma, her şeyden 
önce kırdaki kalkınmanın sürdürülebilir olmasını sağlamayı gerektiriyor. Kırda yaşayan insanların 
gelir düzeylerinin ve yaşam kalitelerinin artırılmasını gerektiriyor. Sonra, kır ve kent arasındaki ge
lişmişlik farkının azaltılmasını, çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini ge-
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rektiriyor. Bunun gibi, sosyal, kültürel, ekonomik bütün özelliklerde sürdürülebilir bir gelişmenin 
sağlanmasını kır için ifade ediyor. Ben, bu şekilde, katıldığım bu görüşü yineledikten sonra, şunu 
söylemek istiyorum: 

Değerli arkadaşlarım, bu önümüze gelen tasarı, şu amaçlara yöneldiğini ifade ediyor: Ulusal 
kırsal kalkınma stratejisinde yer alan önlemlerden Avrupa Birliği fonları ve uluslararası kuruluşlar
dan sağlanacak kaynaklar ile desteklenecek olan faaliyetlerin finansman yönetimini gerçekleştir
mek, projelerin seçim ve onaylanmasıyla uygun görülen ödemeleri yapmak, projeleri izlemek ve 
değerlendirmek; kırsal kesim, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi arasında iş bir
liğine katkıda bulunmak, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, yerel potansiyeli ha
rekete geçirmek, ayrıca, ileride kurulacak ödeme kuruluşlarına zemin oluşturmak. Amaç olarak 
bunlar sayılıyor. 

Şimdi, "Amaç" maddesinin başlangıcında da ifade edildiği gibi, aslında bu tasan, doğrudan 
doğruya, AB sürecine uyum sağlamak üzere getirilmiş bir tasarıdır ve bu tasarıyla kurulacak olan 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, genelde Avrupa Birliğinden ve mümkün olursa 
diğer uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye kırsal kalkınmasının geliştirilmesi için gelecek olan 
kaynakların kullanımını düzenleyici bir kuruluş olarak ortaya çıkmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, tasarıyı bu şekilde görüşmeden önce şunu bilmemiz gerekir: Bize, Tür
kiye'ye, Avrupa Birliği bu katılım öncesi süreçte yılda ne kadar para verecek bu kırsal kalkınma 
için? Bunun söylenmesi gerekiyor ve Avrupa Birliğinin bütçesine baktığımız zaman ve bizimle bir
likte, katılım öncesi, bu mali araçlardan yararlanacak ülkeleri de dikkate aldığımız zaman ortaya çı
kan gerçek şudur: Bize, yılda verilecek kaynak, yaklaşık olarak 150 milyon eurodur, hepsi budur ve 
biz, bu 150 milyon euroluk kaynak için her şeyimizi Avrupa Birliğine bağlama gayreti içerisine gi
riyoruz ve bu yasayı da bu gayret içerisinde ele alıp yasalaştırmaya çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu Avrupa Birliği katılım öncesi mali aracını, biraz önce söyledi
ğim parayı, aday ülkeler için ayrılmış sınırlı fon miktarının aday ülkeler tarafından, yani Türkiye ta
rafından, ancak kendisinin belirlediği politika seçenekleri içinden tercih yapma ve yine kendisi tara
fından belirlenmiş yönetim mekanizmalarının kurulması koşuluyla kullandıracağını ifade etmektedir. 

Şimdi, bakınız, katılım öncesi yardım aracı, müzakere tarihi almış olan Türkiye ve Hırvatistan 
ile potansiyel aday olan beş Batı, Balkan ülkesi, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Sırbistan-
Karadağ ve Kosova için hazırlanmış bir programdır ve bu program, daha önceki birçok programın 
devreden çıkması üzerine yerine geçmiş olan bir programdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu programın beş ana bölümü vardır; bunlar: Geçiş yardımı ve kurum
sal yapılandırma, bölgesel ve sınır aşırı iş birliği, bölgesel kalkınma, insan kaynağı geliştirme, kır
sal kalkınma. İşte, bizim, burada sözünü ettiğimiz bu beşinci maddedeki kırsal kalkınma olayıdır ve 
bunun için verilecek mali araç da "kırsal kalkınma için katılım öncesi mali araç" adını almaktadır. 

Şimdi, ben, bu konular teknik, bu konulara girmeyeceğim, çünkü biraz önce konuşan değerli 
milletvekili arkadaşımız, kendi gözleriyle gördüğü ve kendi bakış açılarıyla ifade etmesi gerektiği 
bir kısım kendi gerçeklerini ifade etti. Ben de, şimdi, o gerçeklerin gerçek biçimiyle ne olduğunu 
yüce ulusuma ve sizlere ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, arkadaşımız Sayın Özegen "zirai kredi borçlarını yeniden yapılandırdık ve çiftçiye şun
ları sağladık" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, o yasa bu Mecliste görüşülürken biz şunu söyledik: Borçların yeniden 
yapılandırılması doğrudur, ancak siz, "faizi kaldırdık" derken, yerine, tarımsal TEFE, tarımsal ürün
lerdeki toptan eşya fiyat endeksini dikkate alarak yeniden faiz getiriyorsunuz. Bunu yapmayın, çün
kü, bunu yaparsanız, bu halk, bu çiftçi bu parayı ödeyemez dedik. Dediğimiz aynen çıktı. Bugün, 
birçok köy bütünüyle icralık. Öyle köyler var ki, icraya gitmemiş bir tek ev yok. 
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Değerli arkadaşlarım, yani burada, "faizleri sildik, faizleri kaldırdık" ifadesi kesinlikle gerçeği 
yansıtmıyor. Yerine, tarımsal TEFE diye bir faiz getirdiniz... 

ERDOĞAN ÖZEGEN (Niğde) - Kaç? 
GÜROL ERGİN (Devamla) - ... ve şimdi çiftçi, icrada, icralık olarak inim inim inliyor. 
İkincisi, tarımsal sulamalara ait borçlar konusu. 
Değeli arkadaşlarım, siz, bu tarımsal sulama borçlarını nasıl biçimlendirdiniz ki, bugün, TE-

DAŞ'a bağlı, TEDAŞ'la ilgili 350 bin abonenin -kırsal olarak söylüyorum- 125 bini TEDAŞ'a borç
lu ve bu borcun faiziyle toplam miktarı 1 katrilyon 150 trilyon dolayında. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, orada da aynı hata yapıldı. Şunu söylüyorum: Çiftçi, eğer, sattı-
ğıyla maliyetini karşılayamıyorsa bu borcu nasıl ödeyecek? Bir tek vicdan sahibi kalkıp şu kürsü
den diyemez ki, çiftçi, ürettiği üründen elde ettiği parayla maliyetini karşılayabiliyor. Bir tek vic
dan sahibi söyleyemez. Çiftçi, her şeyi zararına satmak zorunda kalmıştır, onları da sayacağım bi
raz sonra. 

Şimdi, çok ilginç, "tarımsal girdi maliyetlerini düşürdük" diyor Sayın Özegen. Konuşmasını 
gerçekten zevkle dinledim, keşke söyledikleri gerçek olsaydı dedim, keşke ben o ülkenin insanı ola
rak burada bunları konuşuyor olsaydım dedim. 

Bakın, tarımsal girdide maliyetler nasıl düşmüş: 2002 Kasımı, amonyum sülfat, 190 bin lira; 
2007 Martı, bugün, amonyum sülfat 340 bin lira. Üre -dikkat edin, üreye dikkat edin- 2002 Kası
mında 260 bin lira, Martın 13'ünde, bugün 700 bin lira. Hani, Sayın Başbakan diyor ya zaman za
man "nereden nereye?" 260 binden 700 bine. Bu mu maliyeti düşürmek değerli arkadaşlarım! Ama 
devam edeceğim. 

ERDOĞAN ÖZEGEN (Niğde) - Hocam, verilen destekleri de söyle bakalım. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Diamonyum fosfat, yani DAP gübresi, 2002 Kasımı 385 bin, 

2007 Martı 650 bin lira. 
ERDOĞAN ÖZEGEN (Niğde) - Hocam, Hükümetin verdiği desteği de söyle Hocam. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Kompoze gübre: 2002 Kasımı 270 bin lira, 2007 Martı 490 bin lira. 
Eğer bir babayiğit çıkıp bu kürsüden, bu rakamlarda 1 kuruş hilafı hakikat var, derse alnından 

öperim. Çıksın bu kürsüden söylesin. 
Şimdi, üreye bakıyoruz: Değerli arkadaşlarım, Çukurova'da ürenin bu dönemde çok fazla kul

lanma zamanı geldi. Ne oldu da üç ay içinde ürede yüzde 25 fiyat farkı oldu ve Hükümet nerede? 
Üre, 2006 Aralığında 580 bin lira, bugün 700 bin lira. 

Değerli arkadaşlarım, eğer, siz, buna girdi maliyeti düşürmek diyorsanız, buna bizim söyleye
cek hiçbir sözümüz yok, ama vatandaşın söyleyeceği çok söz olduğunu siz de biliyorsunuz, biz de 
biliyoruz. 

MURAT YILMAZER (Kırıkkale) - Destekler Hocam... 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Söyleyeceğim. Oraya da geleceğim. Sırayla. Acele yok. 
Traktör fiyatı: Değerli arkadaşlar, bugün New Holland TT 55B olan ama geçmişte Fiat 54C 

olarak üretilen traktör 18 milyardan 32 milyara çıkmış. Massey Ferguson 240 -normal traktörü söy
lüyorum- 16 milyardan 27 milyara çıkmış. Bu mu maliyeti düşürmek? 

Gelelim mazota, gelelim mazota. 
ERDOĞAN ÖZEGEN (Niğde) - Gelelim Hocam, gelelim. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - 2002 Kasımı... 
MURAT YILMAZER (Kırıkkale) - Traktör satışları nasıl Hocam? 
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GÜROL ERGİN (Devamla) - Onu da söyleyeceğim. 
2002 Kasımı, mazot, 1 milyon 246 bin lira; 2007 Martı, 2 milyon 260 bin lira. Değerli arka

daşlarım, bu, maliyeti düşürmekse, düşürmüşsünüz! 
ERDOĞAN ÖZEGEN (Niğde) - Hocam, mazota verilen desteği de ifade etsene! Onu da ifade 

edin Hocam. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Siz, maliyeti düşülmediniz; siz, Türk çiftçisinin değerini düşür

dünüz, değerini, Türk tarımının değerini düşürdünüz. 
ERDOĞAN ÖZEGEN (Niğde) - Hocam, o sizin görüşünüz. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Bir arkadaşım diyor ki "Traktör satışlarına gel." 
Değerli arkadaşım, siz, bütün karşılaştırmaları, Türkiye'nin çöküş yaşadığı 2001-2002'yle ya

pıyorsunuz. 1998-1999'daki traktör satışının 2006'daki traktör satışından yaklaşık 10 bin fazla oldu
ğunu biliyor musunuz? 

ABDULLAH ÇETİNKAYA (Konya) - Nerede Hocam? 
MURAT YILMAZER (Kırıkkale) - Değil Hocam. 
ABDULLAH ÇETİNKAYA (Konya) - Nerede Hocam? Mümkün değil. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Nerede mi? Yarın tekrar bu kürsüye çıkacağım, nerede olduğu

nu ortaya koyacağım. 
Değerli arkadaşlarım, 1998-1999'da bu traktör satışları 2006'nın üstündeydi. Ama, herhalde, 

siz, bana inanmak istemiyorsunuz... 
MURAT YILMAZER (Kırıkkale) - 2006'da 2000 olmuş Hocam. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Şimdi onları söyleyeceğim. 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, tarım sigortasından söz edildi. Dedik ki, fakir fukara çiftçi, sigor

ta yaptıramaz. Üstelik, getirdiğiniz Sigorta Yasası'nda, sigorta yaptırmayanların Afet Yasası'ndan da 
yararlanamayacağı maddesini koydunuz; yapmayın, dedik ve koydunuz. Sonra, o sigortaya, örne
ğin, kuraklık girmedi. Şimdi, Çukurova'da, buğdayda üretim, kuraklıktan ötürü, yüzde 20 ile 25 dü
şük olacak. Yine, aksini söylemek isteyen varsa gelsin, burada söylesin. Şimdi, bu çiftçinin durumu 
ne olacak? Değerli arkadaşlarım, bunlar, arkadaşımın saydığı bir kısım konular. 

Devam ediyoruz: "Tarımsal kredi faizini sübvansiyonlu olarak yüzde 7'ye düşürdük, yüzde 7-
13 arasında" diyor. Doğru. 

ERDOĞAN ÖZEGEN (Niğde) - Aynen öyle Hocam. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Enflasyon ne kadar? Yüzde 10. Sizin, yüzde 59 faiz yüksektir 

dediğiniz dönemin enflasyonu yüzde 80. Yani, bakınız, o zaman enflasyonun altında olan zirai kre
di faizini siz enflasyonun üstüne çıkarmışsınız. Bununla nasıl övünüyorsunuz? 

ERDOĞAN ÖZEGEN (Niğde) - Tarımsal TEFE, TÜFE'ye niye itiraz ediyorsun o zaman? 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Devam edeceğiz... Devam edeceğiz... 
ERDOĞAN ÖZEGEN (Niğde) - Ya, sevgili Hocam. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Devam edeceğiz... 
"Gübre ve mazot desteği verdik..." Siz, bu ülkede, geçmişte verilen gübre desteğinin ne oldu

ğunu biliyor musunuz? 
ERDOĞAN ÖZEGEN (Niğde) - Biliyoruz, fabrikaya veriliyordu. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Biliyorsunuz değil mi? 
ERDOĞAN ÖZEGEN (Niğde) - Fabrikatöre veriliyordu, biz çiftçiye veriyoruz. 
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GÜROL ERGİN (Devamla) - Fiyatının yarısından fazlası destek olarak veriliyordu. 
ERDOĞAN ÖZEGEN (Niğde) - Biz çiftçiye veriyoruz. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Kaldı ki, yine soruyorum: 2006'da bir tane Türk çiftçisi var mı 

mazot desteği alan? Bir tane Türk çiftçisi var mı gübre desteği alan? Verdiniz mi? 
Haa, şimdi gelelim prim meselesine. Yonca, korunga... Değerli arkadaşlar, şimdi, arkadaşları

mız yem bitkilerine verdikleri primle övünüyorlar. Ne zaman verecektiniz bu primi? Aralık ayının 
15'inde. Gidin Güneydoğuya, gidin Doğuya sorun. 

MEHMET KARTAL (Van) - Hâlâ Van'da ödenmemiş. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Çiftçi kan ağlıyor. Aralık 15'i çevirdiniz Ocak 15'e, Ocak 15'i çe

virdiniz Şubat 15'e, geldi Martın 15'i. Nerede primler? Ha, niye yok? Niye yok, onu da söyleyeyim: 
Evdeki hesap çarşıya uymadı da onun için yok. Siz, ne kadar ekileceğini hesaplayamadınız, para
nız yetmiyor şimdi vermeye, onun için şimdi düşünüp duruyorsunuz, ne zaman verelim, nasıl vere
lim diye. Olay budur. 

Kalkınma: Bakın, görüştüğümüz yasa nedir? Kırsal kalkınma. Şimdi soruyorum -Sayın Bakan 
burada- Güneydoğu Anadolu Projesi çerçevesinde, siz iktidara geldiğinizde, dört buçuk yıl önce, 
sulanan alan ne kadardı GAP Bölgesinde, bugün ne kadar? Bir metre kare artış sağlamadınız. Bu 
mu kırsal kalkınma? Bu muydu kırsal kalkınma? Bu kafa mıdır kırsal kalkınmayı gerçekleştirecek 
olan? Mümkün mü arkadaşlar? Sulama olmadan kırsal kalkınma olur mu? Türkiye'nin en netameli 
bölgesini bile boş verdiniz. Ondan sonra "kırsal kalkınmayı sağlıyoruz..." 

Yağlı tohumun primi: Yağlı tohuma prim vermişler! Yağlı tohuma bu yıl verdiğiniz fiyat, ge
çen yıl verdiğiniz fiyatın altındaydı, bunu söyleyin. 

Zeytinyağına prim verdiniz. Geçen yıl 100 bin lira prim verdiniz, bu sene 110 bin lira prim ver
diniz ve çiftçi aynen şunu dedi: "Sayın Başbakan, sen 'al ananı git' diyorsun, ben böyle demiyorum, 
al bu primini de git. 110 bin lira prim benimle alay etmektir." Çiftçi diyor bunu, ben demiyorum. 
Size de söylüyorlar bunu mutlaka. 

Şimdi, tarımda yapısal dönüşüm olmuş. Bu nasıl yapısal dönüşüm? Arkadaşlar, hesapsız kitap
sız işlerinizden ötürü, övünçle söylüyorsunuz "Bir yılda 1 milyon insandan fazla çiftçiyi, köylüyü 
aç bıraktık, köyünden çıkmak zorunda kaldı." diye kendiniz söylüyorsunuz ve bununla da övünç du
yuyorsunuz. Şaşırtıcı olan bizim için budur. 

Bakın, arkadaşlar, Güneydoğu'da biz on ili gezdik, geldik. Tütün konusunda çok yanlış yapı
yorsunuz. Tütün kotaları: 200 kiloya indirmişsiniz, 200. Hanginiz 200 kilo tütün üreterek bir evi ge-
çindirebilirsiniz? Mümkün mü? 

Şeker pancarı: Getirdiğiniz sınırlamalarla Türk çiftçisine şeker pancarını ektirmeyin, Türki
ye'min dört bir bucağında sulu topraklarda şeker pancarı ekilmesin, ama dışarıdan mısır getirin, dı
şarıdaki yabancı firma mısırı tatlandıncı yapsın, ondan kâr etsin, Sayın Başbakan o firmayı açıkça 
kollasın, siz kollayın, ondan sonra da "biz, çiftçiyi ihya ettik" deyin! 

Değerli arkadaşlar, bunlar, hepsi baştan aşağı yanlış işlerdir. 
Sayın İsmail Soylu idi eğer yanılmıyorsam, Hataylı arkadaşım -ben burada yoktum, bu kürsü

den konuşuyordu, izledim- "450 bin lira greyfurtun kilosu" dedi. 
Erzin'in Belediye Başkanı diyor ki "Hocam, söyle, 450 bin değil, 1.000 ton greyfurtu 200 bin 

liradan vereceğim, gelsin alsın." 
Değerli arkadaşlar, bu kürsüde gerçekleri söyleyin. Yoksa, gerçekleri insanın yüzüne bir şamar 

gibi indirirler ve mahcup olursunuz. Tabii ki, ben, sözlerimi mahcup olmasını bilenler için söylüyo
rum ve bu milleti seven insanlar için bunlan anlatmaya, uyarmaya gayret ediyorum. 
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Bakın, Sayın Ali Babacan'ın şu ifadesi beni inanılmaz derecede üzmüştür, sizi de herhalde üze
cek, diyor ki: "Enflasyon rakamları içinde işlenmemiş tarım ürünleri grubu önemli bir paya sahip
tir. Bu konuda ciddi bir ikilem vardır. Şöyle ki 'Tarım ürünleri fiyatlarındaki düşüş sonrasında çift
çimizin durumu kötü.' diyorlar. Biz de, zaman zaman, buğdayda olduğu gibi ya da şekerpancarı alım 
fiyatını açıkladığımız gibi, açıklanan fiyatlarla çiftçimizin gelirinin artmasının tedbirini alıyoruz." 
Ya, Arkadaşım, Sayın Bakan, sen hangi ülkede yaşıyorsun? Bir yıl önce 99 bin lira verilen şekerpan-
cannı 89 bin liraya indiriyorsun "Şekerpancarına fazla fiyat verdik, enflasyonu yükseltti." diye şikâyet 
ediyorsun. Böyle bilgisizlik olabilir mi değerli arkadaşlar? Bilmiyorsanız konuşmayacaksınız. 

Buğday: "Dört sene önceki fiyattan satılmayan buğdaya "çok fiyat verdik." deniliyor. Böyle bir 
şey olabilir mi? 

Değerli arkadaşlarım... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET KARTAL (Van) - Hayvancılığı bitirdiler. 
BAŞKAN - Sayın Ergin, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Tabii. 
Şimdi, devam ediyor Sayın Babacan, diyor ki: "Çiftçilerimiz bu fiyatlardan memnun oluyor, 

ama enflasyon yükseliyor." Eğer senin hesabın buysa, hesabın da yanlış, sen de yanlışsın Sayın Ba
kan. Az bir şey öğrenerek geleceksin; bunları söylediğin zaman, bunların doğrusunu bilenlerin ol
duğunu düşüneceksin ve o doğruları bilenlerin de bunları sana açıklayacaklarını bileceksin ve ona 
göre konuşacaksın Sayın Bakan. Gençliğin, bilmemenin mazereti olamaz. 

Değerli arkadaşlarım, ben sözlerimi burada tamamlıyorum. Ama, hepinizin, Allah rızası için, 
bu köylünün, çiftçinin durumunu yeniden gözden geçirmenizi, kendinizi aldattığınız söylemlerle 
onları aldatamayacağınızı bilmenizi istiyorum. 

Eli öpülesi Türk çiftçisinin ellerinden öpüyor, hepinize de sevgiler, saygılar sunuyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ergin. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan. 
Buyurun Sayın Özdoğan. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekili arkadaşlarım; 1261 sıra sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı'na ilişkin Anavatan Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konuya geçmeden önce, dün, Erzurum'umuzun, kahraman Erzu
rum'umuzun, vatan kalesi Erzurumumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 89'uncu yıl dönümü 
münasebetiyle, bütün Erzurumlu dadaşların ve Türk milletinin bu gününü kutluyorum. 

Aynyeten, siz tevafuka bakınız ki, İstiklal Marşı'mızın da Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
aynı günde, 12 Martta, kabul ediliş günü. Bunu da aynyeten kutluyorum ve rahmeti rahmana eriş
miş Mehmet Akif Ersoy'un sözüyle bitirmek istiyorum bu konuyu: "Allah, bu millete bir daha İs
tiklal Marşı yazdırmasın." 

Değerli arkadaşlar, öncelikle, Sayın Niğde Milletvekilimiz Erdoğan Özegen burada, çıktılar, 
Türk tarımı hakkında, âdeta, sazı ele alıp oyun havaları çalmaya başladılar. Şimdi, muhalefetin gö
züyle, Anavatanın gözüyle, acaba Türk çiftçisinin bugünkü görüntüsü oyun havalık mı, yoksa uzun 
havalık mı, burada göstermek istiyorum ben değerli arkadaşlar. 
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Tarım, değerli arkadaşlar, bir ülkenin sofrasıdır, ağzının tadıdır, millî kişiliğinin gücüdür, topra
ğının kokusu ve kimliğidir ve tarım, AK Parti Hükümetinin zannettiği gibi, siyasette zurnanın son de
liği değil, üzerindeki siyasi gömleğinin kumaşının niteliğidir değerli arkadaşlar; sizin siyasete, siyase-
ten ülke toprağınıza beslediğiniz hislerin aynası, turnusolü ve millî duruşunuzun alametifarikasıdır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, AK Parti Hükümeti, cumhuriyet tarihinin, tarımı ve çiftçiyi 
en hor gören hükümetidir. Mustafa Kemal'in "Köylü milletin efendisidir"inden, köylü, Sayın Baş
bakanın komplekslerini tatmin ve azar tahtası hâline gelmiştir maalesef AK Parti devri iktidarında. 
Siyasetin ve siyasetçinin kendi milletine saygısız ve sevgisizliğinin şahikasıdır AK Parti Hüküme
tinin Türk tarımına ve çiftçisine bakış açısı. 

AK Parti Hükümetinin, tarım diye bir angajmanı, millî tarımın güçlenmesi diye bir meselesi 
maalesef yoktur. AK Partinin, tarımın gelişmesi ve Türk tarımının dünyada yer ve kişilik kazanma
sı diye bir ajandası da yoktur, ajandasında bir notu da yoktur. AK Parti Hükümeti, geçen dört bu
çuk yılda, her fırsatta, Türk çiftçisine ve tarımına karşı alerjik yaklaşımını ürettiği politikalarla or
taya koymuştur. AK Parti Hükümetini 2007 senesinin sandığına gömecek olan en temel olgu da bu 
olacaktır. 

AK Parti Hükümeti, Türk toprağını yalnız, sahipsiz ve çaresiz bırakmıştır. Çiftçiyi tarlasında, 
çiftçiyi pazarda, çiftçiyi kredide, çiftçiyi rekabette, çiftçiyi diğer ülkelerin çiftçisinin karşısında ya
payalnız bırakmış; onu, bir yük, azaltılması, eritilmesi gereken bir yük olarak görmüştür. AK Parti
nin, maalesef, tarım diye bir ruhu yoktur, tarım isteği, arzusu yoktur, tarım sevgisi ve çabası yoktur. 
Türk toprağı ve onun meyvesi, sebzesi de yalnız kalmıştır bu Hükümet döneminde. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, sizlere başımdan geçen bir olayı anlatarak sözlerime devam etmek 
istiyorum. Geçtiğimiz günlerden birisinde, arabayla eve giderken, yolda, kamyonetle portakal satan 
birisine rastladım ve biraz portakal almaya karar verdim ve satıcıdan portakal aldım. Ertesi gün, al
mış olduğum portakalın içinde bulunduğu naylon torbadan yemek için portakal çıkardım. Her bir por
takal, maalesef, üç aylık bebek kafası kadardı. Bozuldum o büyüklüğe, ama aldırış da etmedim. Hor
monlu ise büyüktür, hormonsuz ise küçüktür, bakıp da alsaydın dedim kendi kendime, ama üç aylık 
bir bebek kafasından büyük olsa da bir portakal yemeğe karar verip de soyduğumda, neye uğradığı
ma şaşırdım. İçinin garip bir rengi vardı, değişik bir suyu vardı, kokusu da bir garip idi bu portakalın. 

Bundan neyi kast etmek istiyorum değerli arkadaşlar: Türkiye'de meyve kalitesi, AK Parti 
Hükümeti döneminde muazzam derecede bozuldu. Şeftaliden tutun, armuda, üzüme kadar meyve
miz tat ve şekil deformasyonuna uğradı... 

ASIM AYKAN (Trabzon) - AK Parti mi yaptı bunu İbrahim Bey, Allah aşkına! 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Bakın, çiftçiler, Sayın Milletvekilim bunu çok iyi anlıyor, 

köylüler çok iyi anlıyor. 
Belli iklimler ve toprak özellikleri, normal tarım şartlarında, belli boy, tat ve özelliklerde mey

ve verir. Ben ziraatçı değilim, ama bir köylüyüm, köylü çocuğuyum, hepimiz biliriz bunu. Aynı 
meyveler değişik ülkelerde, değişik tat ve özellikler taşırlar; Türk domatesi, Yunan domatesi, İtal
yan domatesi veya İspanyol portakalı; Türk portakalını; gözünüzle seçer, ayrıca tatlarındaki nüans
ları, farklılıkları anlarsınız. 

Yukarıda saydığım tüm ülkeler kendi kimliklerini taşıyan meyveleri muhafaza ederken, Türk 
meyvesi kimlik değişimi yaşıyor ve Türk meyvesindeki bu kimlik değişiminin, tarımın yönetimi ve 
desteği süreciyle alakalı olduğunu hepimiz biliyoruz. 

Eskinin doğal ve küçük hacimli meyve üreticiliğinden, günümüzün büyük hacimli ve ticaret 
beklentisinin daha yüksek olduğu meyve üreticiliğine geçişte üretim desteği ve kontrolü olmadığı 
için bunlar meydana geldi. 
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Peki, Tarım Bakanlığı ne yapıyor? Bize göre, hiçbir şey yapmıyor Tarım Bakanlığı değerli ar
kadaşlar. Türk meyvesi kimliğini yitiriyor ve Tarım Bakanlığı, maalesef, seyrediyor ve biz de bu
gün gelmiş burada, Türk tarımıyla alakalı bir yasa tasarısını görüşüyoruz. 

Çiftçisinin yalnız, yapayalnız olduğu toprağımızın Meclisinde, tarımı kalkındırmayı ve destek
lemeyi ele alıyoruz. Neden? Ardında bir yürek olduğu için mi bu tasarının? Hayır arkadaşlar. 
Hükümet tarımı kalkındırmak ve desteklemek için bir ruha sahip de o ruhun tasarısı mı, tekrar so
ralım? Yine hayır, değil. Bu, Hükümetin, sadece bir müktesebata uyabilme tasarısı, başka hiçbir şey 
değil. Çünkü, bu Hükümet için tarım hiçbir şey ifade etmiyor, çünkü kafalarının içinde "tarım" ve 
"çiftçi" kelimeleri yok, çünkü "tarım" ve "çiftçi" kelimeleri bu Hükümet için itici, lüzumsuz, demo
de kavramlardır. Global sermaye ve özenti ve kendilerince bir modernlik dışında özlü kavramlara 
yer yok Hükümetin kafasının içinde. 

Meyve kimliğinin toprak kimliği olduğunu bilen bir siyaseti beklemekten başka bir çaremiz de 
şu anda maalesef yok. Çünkü, güçlü Meclisler, güçlü meyve korumacılığı yapan Meclislerdir. Millî 
iktidarlar, güçlü toprak ve tarım korumacılığı yapanlar ve kendi toprağına inananlardır. Hükümet 
ise, çiftçilerimize karşı öyle umarsız bir hâlde ki, hayvancılığın gelişiminde en önemli unsur olan 
yem bitkileri prim desteği, çok uzun zamandır, çiftçilere, hâlâ, daha ödenmedi. Beni defaatle ara
yan çiftçime, şu anda, muhalefet partisine mensup bir milletvekili olarak, çaresizlik içinde, verece
ğim bir cevap da yok. 

Son üç yıldır tarım sektöründe bir çöküş yaşanmaktadır. AK Parti Hükümeti, tarıma desteği, 
ortadan kalkması gereken bir yük olarak gördüğü için, tarım sektörünün üretim gücünde önemli kı
rılmalar yaşanan bu dönemde, başta hayvancılık olmak üzere, hemen tüm ana alt sektörlerde üretim 
yapısı kırılmıştır. 

Yine, AK Parti Hükümeti döneminde üretimde geriye gidiş ve imzalanan uluslararası anlaşma
ların sonucu olarak, Türkiye, tarımsal ihracattan daha fazla tarımsal ithalat yapan bir ülke konumu
na gelmiştir. Bu da, çiftçimizi yoksul bir hâle getirmiştir. Çiftçiler borç altında ezilmekte ve bu sü
reç içinde mülklerini kaybetmektedirler. Geleneksel tarım ilişkileri, taşeron işçi konumuna doğru 
hızla gitmektedir. Fakirlik, ülke kırsal yaşamının kendini yeniden üretme kapasitesini tehdit eder bir 
boyuta ulaşmıştır. 

Türkiye köylüsü, Türk köylüsü yaşamını sürdürebilmek için kendine özgü var olma stratejile
ri oluşturmaktadır. Ancak, bunun sürdürülebilir olmadığı da ortadadır, köylü bile bunun farkında
dır. Köylerinden kopup kent varoşlarına yığılan insanlar, insan onuruna aykırı şartlarda ve kültür yı
kımına maruz bir şekilde yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Bu Hükümet döneminde -geçen gün gaze
telerde okuduk- 1,5 milyon köylü, toprağını, çiftini çubuğunu bırakarak şehirlere, varoşlara akın et
miştir. Bu da, Hükümetin, çiftçiye, köylüye bakış açısını gösteren en önemli göstergelerden birisidir. 

Tarımsal kamu yönetimi, millî özünü önemli ölçüde yitirmiş, IMF ve Dünya Bankası politika
larının yürütücüsü konumuna dönüşmüştür. AK Parti, ülkenin millî dokusunun temeli olan toprak
tan üretimi, toprak üretiminden doğan yerel kültürel yapıları ve ülkenin doğal kişiliğini yok etmek
tedir. AK Parti Hükümeti, Türkiye'nin toprağını siyaseten erozyona uğratmıştır. Avrupa Birliği ül
kelerinin en büyük özelliği ise, çiftçisinin gücünde yatmaktadır. Çiftçi gücünün olduğu ülkeler, ge
rek sermaye birikimi gerek doyurgan ve nitelikli bir üretim gerek çiftçi üretiminin yoksulluğun pan
zehiri olması gerek tarım üretimi gücünün, ülkelerin yerel dokusunu sağlam tutması, besleyip iler
letmesi açısından şanslı olan ülkelerdir. Türkiye'nin bu şansı AK Parti Hükümeti tarafından elinden 
alınmaktadır. Polonya, örneğin, Avrupa Birliğine giriş sürecinde tüm pazarlık gücünü ülkesinin ta
rımı için seferber etmiş ve sonuç da almıştır. AK Parti Hükümeti ise, maalesef, Türk tarımının tas
fiyesi yolundan gitmektedir. Türk tarımı, milletimizi, nicelik ve kalite olarak, doğuracak bir hacim
den yoksunluğa mahkûm edilmiştir bu Hükümet tarafından. 
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Gerek Avrupa Birliği gerekse de dünyanın gelişmiş ülkeleri, tarım ürünlerine, dünya pazarın
da isim ve yer kazandırmaya çalışırken, AK Parti Hükümeti, toprağımızın ürünlerine tepeden bakan 
bir sonradan görme konumundadır. Türk fındığını, narenciyesini, pamuğunu, üzümünü, velhasıl, bu 
toprakta ne filizleniyorsa o filizin boynunu bükmek AK Parti Hükümetinin tarzı siyasetlerinden ol
muştur. AK Parti Hükümeti için, çiftçi millî benliğin özüne hayat veren ve milletin efendisi değil, 
devletin sırtında, maalesef, bir yük olarak telakki edilmektedir uygulamalarıyla. 

Bir çiftçiye "Bu millet yatıp kalkıp size mi çalışacak" şeklinde bağırışına çok yakın mesafeden 
bizzat kulaklarımla şahit olmuşumdur Sayın Başbakanın. 

AK Parti Hükümetinin, tarımsal üretim sürecini desteksiz bırakması ve onu horlaması, üreti
min miktarına olduğu gibi kalitesine de çok büyük anlamda olumsuz etkide bulunmaktadır. 

Türk meyve ve sebzesi gitgide tanınmaz hâle gelmektedir. Ne Bursa'nın şeftalisi kalmıştır ne 
Ege'nin domatesi ne de Amasya'nın elması kalmıştır. Meyve ve sebze üretiminin kalitesinde büyük 
bir düşüş yaşanmaktadır bu Hükümet sayesinde. Türk meyve ve sebzesi tat deformasyonuna uğra
makta ve kimliğini kaybetmektedir. 

AK Parti Hükümetinin, AB sürecinden ve globalleşmeden anladığı, yabancı sermaye girişi, 
alışveriş merkezi açılışı ve kule dikilişidir. 

AK Parti Hükümeti, globalleşme veya Avrupa Birliğine entegrasyon sürecindeki ülkelerin ken
di topraklarının üretim kimliğini ne büyük bir kıskançlıkla koruduğunu görmeyecek ve anlamaya
cak kadar, maalesef, siyasetinde tarıma karşı benliksiz kalmıştır. Tarım, bir ülkenin sofrasıdır ve o sof
ranın niceliği ve niteliği ülke hayat kalitesinin esaslarından birini teşkil etmektedir. Bunu iyi bilen ve 
yaşayan Avrupa ülkeleri, bu nedenle, Avrupa Birliğine üyelik süreçlerini tarımları açısından iyi değer
lendirebilmek için büyük bir çaba içerisinde olmuşlar ve çok önemli neticeler de almışlardır. 

Yunanistan, Avrupa Birliğine üyelik sürecini zeytin ağaçlarının yenilenmesi için çok iyi kul
lanmış ve tüm zeytin ağaçlarını keserek yeniden dikmiştir mesela. Yunanistan, yağ oranı düşük ve 
verimsiz zeytin ağaçlarının tamamını peyderpey keserek tümüyle yenilemiştir ve bugün, uluslara
rası piyasada ve gurme, yani lezzet sofralarında Yunan zeytini vardır bu sayede. Bizim zeytinimi
zin ve zeytincimizin ise boynu, maalesef büküktür. Zeytin ağaçlan, bizde, yenilenmek için değil, 
yerine beton dikmek için kesilmektedir. Zeytincilerimizin hepsi bunu bilmektedir. Tüm zeytin ağaç
larının peyderpey kesilerek yerine yenilerinin dikilmesi ne kadar uzak bir hayal olarak gözükmek
tedir değil mi arkadaşlar? Oysa, bunu yapmak da son derece kolaydır. Ama, bu iş için, bunu yapa
bilecek bir vizyona, isteğe, ruha ve toprak sevgisine sahip olmak gerekir. Modern olmayı, özenti-
likte, betonlaşmada ve global sermaye hayranlığında değil, kendi toprağının kaderini okşayacak bir 
değerbilirlikle arayan bir kalibrede bir siyasi yönetim gerekir. Bu işler için, mutlaka prensip sahibi 
olmak gerekir değerli milletvekili arkadaşlarım. Global değerler, yerel değerleri ikame edemez, 
onun yerine hiçbir zaman geçemez. Dünyanın hiçbir yerinde global değerler yerel değerlerin yeri
ne geçmediği için ve modern Avrupa ve Batı ülkelerinde yerel değerler her zaman konumunu, öne
mini muhafaza etmektedir. Globalliğin ne olduğunu biz iyi biliriz. Çünkü, global bütünleşmeyi ül
kemize getiren misyonun bu ülkedeki sahibi partinin temsilcileriyiz. Ama, global alanda etkili ve 
saygın olmanın kayıtsız şartsız koşulunun, yerel değerleri taşımadaki ruh kabiliyeti olduğunu da çok 
iyi biliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, AK Parti Hükümetinin en temel özelliklerinden bir tanesi, kendi yerel ve 
kırsal değerlerine ilişkin duyduğu kimlik kompleksidir maalesef. AK Parti, her ülkede köylülüğün 
temsil ettiği yerel değerler konusunda bir kimlik travması yaşamaktadır maalesef. Halkımız, çiftçi
mizin ve köylümüzün bir kısmı, AK Parti ilk ortaya çıktığında, onun halkın değerlerine saygılı ve 
kendine yakın bir siyasi parti olacağını düşünmüş ve iktidara taşımıştır. Ancak, maalesef, AK Par
tinin bu konuda çok kompleksli ve köylüyü, çiftçiyi hor gören, hatta işi İstanbul'a, Anadolu'dan ge-
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len köylüye vize koyma arzusu noktasına getirebilen kimlik bunalımlı bir yapı ortaya çıkmıştır bu 
parti içerisinde maalesef. 

Avrupa ve Amerika gezilerine pek meraklı olan bu Hükümet, yaptığı gezilerden de, maalesef 
hiçbir şey öğrenememiştir. Öğrenebilseydi, söz konusu ülkelerde köylünün ve çiftçinin sahip oldu
ğu değeri anlayıp, bundan, kendi komplekslerini dindirebilecek bir ders çıkarmış olurdu şimdiye ka
dar. Türk milliyetçiliği için afiş öykünmesine ihtiyacı kalmaz, toprağa saygının doğallığında hakiki 
bir milliyetçi olma şansına sahip olabilirdi. 

Bugün dünyada ülkeler topraklarının ürünleriyle markalaşmakta ve uluslararası piyasadaki var
lıkları ve tutulurlukları ile önem kazanmaktadırlar. Toprak ürünleriyle var olabilmek, ama, ancak o 
toprağı işleyene, üretene, yani çiftçiye saygı, sevgi ve destek ile oluyor değerli arkadaşlarım. Bu 
saygı ve destek olmadan Türk toprağının ürünleri maalesef serpilemiyor, yeşeremiyor. AK Parti 
Hükümeti, şeker pancarına, tütüne kota koydu ve fındığın fiyatını çok kırdı, hatta, fındığın fiyatını 
o derece kırdı ki, İspanya'daki fındık üreticileri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Uluslararası fındık piyasasını kırmakla suçladığı AK Parti Hükümetini protesto eden yürüyüş

ler yaptılar İspanyol çiftçileri değerli arkadaşlarım. Bu da, fındıkçıya olan zulmün boyutlarını gös
termektedir bize. 

Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; Türkiye, ziraat fakültelerine öğrenci bulamıyor, 
çünkü ziraatçı ve ziraat mühendisi olmak bir değer olarak sunulmuyor gençlerimize. Avrupa ülke
lerinde ise, ziraat, prestijli ve etkin bir meslek alanı olarak bilhassa çiftçi ailelerinin çocukları tara
fından tercih edilmekte ve çiftçi ailelerine mensup çocukların ziraat eğitimi alması, kırsal alanlar
daki gelişimi çok pozitif yönde etkilemektedir. Aile geleneği nedeniyle toprağa aşina ve onun dili
ni bilen gençler, aldıkları akademik eğitimin donatımıyla toprağı optimal bir şekilde koruyucu ve 
şekillendirici olabilmektedirler. Ülkemizde ise, tarım ve çiftçi sahipsiz olduğu ve değer görmediği 
için, ziraat eğitimi çekici olmamaktadır. AK Parti Hükümeti için yükselen değerler arasında çiftçi
lik, artık, maalesef yoktur. Global sermaye çekimi ve AK Parti trendleri açısından bir değer taşıma
maktadır çünkü çiftçilik. 

AK Parti Hükümetinin tarımın altyapısını nasıl ihmal ettiği kuş gribi vakalarında da ortaya çık
mıştır. Altyapısı ve ziraat mühendisi, veteriner hekim ağı iyi olan ülkelerde, kuş gribi vakaları, ta
rım bakanlıklarının tespitinden önce yerel ağ içerisinde tespit edilip, ilk çıktığı noktada, yayılmadan 
ve insanlara bulaşmadan kontrol altına alınabilmektedir. Bunun için, ama, ziraat fakültelerini dahi 
doldurmaktan âciz bir hükümetin olmaması gerekmektedir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlar. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, saat 19.20'de toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.48 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.32 

BAŞKAN : Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74'üncü Birleşimi'nin Dör
düncü Oturumu'nu açıyorum. 

1261 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının tümü üzerinde, söz sırası, şahsı adına Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk'e aittir. 
Sayın Ertürk, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AHMET ERTÜRK (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, AK Parti Hüküme

tinin yeni bir yasal düzenlemesiyle, yine üreten çiftçilerimizin ürünlerinin değer bulması için bu dü
zenlemeyi kural hâline getirmek üzere görüşmeleri yapıyoruz. 1261 sıra sayılı Yasa Tasarısı üzerin
de söz almış bulunmaktayım. Büyük Millet Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ürettiği ürünlerle toplumumuzu doyuran insanlarımıza yine yeni bir fır
sat ve yeni bir açılım yaratmak üzere, yine yeni bir imkân sunmak üzere sunulan bu Kırsal Kalkın
mayı Destekleme Kurumu Tasarısı üzerinde, gerçekten, Hükümetimizin destekleme politikalarının 
bir yenisini, yasayı iyice incelediğimizde ve tartıştığımızda görebileceğiz. 

Daha önce, Hükümetimizin önerdiği ve büyük Meclisimizden geçen yasal düzenlemelerle ta
rımla ilgili pek çok kural ve kaideler yasalaştı, kanunlaştı. Bunlarla, Türk tarımı, gerçekten, çağdaş 
dünyada iyi tarım uygulamalan, hijyen şartlarıyla beraber hak ettiği güzelliklere kavuşmaya doğru 
yol almaya başladı. Bunların en başında, Hükümetimizin ve Tarım Bakanlığımızın uyguladığı, uy
gulamaya çalıştığı ve çiftçilerimizi bu yönde yönlendirmeye çalıştığı güzel uygulamalardan bir ta
nesi de iyi tarım uygulamaları, organik tarım, sertifikalı tohum kullanımı, sertifikalı fidan kullanı
mı ve arz açığı ürünlerin daha çok üretilmesini sağlamaya yönelik tedbirler, hatta, arz fazlası ürün
lerin de ihracatına yönelik fırsatlar gibi pek çok örnek verebiliriz. 

Örneğin, fidan desteklemeleriyle, gerçekten, ülkemizin pek çok yerinde piynarlık, hayıtlık, ça
lılık gibi görünen arazilerde zeytin fidanı dikilmesi, kiraz fidanı dikilmesi, elma fidanı dikilmesi gi
bi yönlendirmelerle, Türkiye'nin daha çok üreten ve ürettiğiyle daha çok katma değer yaratan, hat
ta bu ürettiği ürünleri, izah ettiğimiz gibi iyi tarım uygulamaları ve hijyen şartları da eklediğimiz
de, gene çıkarmış olduğumuz Gıda Kanunu'muzda hayat bulan düzenlemelerle, tamamen ihracata 
yönelik fırsatlar yapma şanslarımız var. 

Ülkemizin belki petrolü yok, belki doğal gazı da yok, ama dünyada pek çok ülkede yetişme
yen çok güzel tarım ürünlerimiz var. Mesela incirimiz var, zeytinimiz var, zeytinyağlınız var, kira
zımız var, kestanemiz var, çileğimiz var ve biz bu ürünlerimizi yurt dışına satabildiğimiz takdirde, 
sattığımız takdirde, ihraç ettiğimiz takdirde, 2006 yılı rakamlarına göre 10 milyar YTL'yi bulan ih
racatımız, belki bu sene çok daha iyi bir rakama, belki yarım kat, 15'e, belki 1 katına, 20 milyar 
YTL'ye çıkardığımız takdirde... 

VAHİT KİRİŞÇİ (Adana) - 10 milyar dolar, YTL değil. 
AHMET ERTÜRK (Devamla) - Peki Sayın Başkanım. 
...10 milyar dolara yaklaşan bu tarım ürünleri ihracatımızı, 15 milyar dolara, hatta 20 milyar 

dolara yükseltebildiğimiz takdirde, hem çiftçimiz kazanacak, bu ürünleri üreten çiftçilerimiz kaza
nacak hem de Türkiye'miz, memleketimiz, devletimiz kazanacaktır. Bunları yapabilmek için de, iş-
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te bu güzel uygulamalarla, tarımımızı kural ve kaidelerine uygun, yönelik üretim tarzlarımızı yer
leştirdiğimizde bunların hepsini yapabiliriz. 

Mesela, bir örnek vermek gerektiği takdirde zeytinyağından bahsedelim. Zeytinyağında yıllar
dan beri dökme yağ ihracatına fırsat ve imkân verilmiş... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bu sene yarı yarıya! 
AHMET ERTÜRK (Devamla) - .. .ancak bizim Hükümetimiz rafine edilmemiş dökme yağ ih

racatına fırsat ve imkân vermedi. Ne yaptı? Bunun yanında ambalajlanmış ve markalanmış ürünle
re ihracat fırsatı verdi. Örneğin, 1 kilograma kadar markalaşmış zeytinyağı ihracatında, 1 kilogram 
ambalajlık hâlde ihraç edilen zeytinyağına 350-400 dolarlık nispetlerle, 2 kilograma kadar 300 do
lar, 5 litreye kadar olan, 5 kilograma kadar olan zeytinyağına 250 dolarlık ihracat teşvikleriyle, ar
tık, bundan sonra, yağlarımızı, zeytinyağlarımızı ve dünyada gerçekten yükselen değer olan zeytinya
ğlınızı dökme yağ olarak satıp, işte, komşu Yunanistan, İtalya, İspanya gibi ülkelerin kendi markala-
nyla dünyaya bu yağları tanıtmalarının yanında, artık, Türk zeytinyağının da kendi markasıyla, kendi 
ambalajıyla, kendi ürün logosuyla tanıtılması ve satılması yönünde bir açılım getirilmek istendi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasal düzenlemelerin yanında, yine, kırsal kesime yö
nelik fidan projeleri, iyi tarım uygulamaları ve ihracata yönelik tür ve çeşitlerle donatılan Türk ta
rımına, biz, daha çok, köylümüzün, çiftçimizin köyünde yaşayabilmesi, üretimini yaşadığı yerde 
sürdürebilmesi hedeflemeleriyle, yeni düzenlemeler -yine- getirmeye çalışıyoruz. Mesela, bunların 
başında da kırsal kalkınma destekleme projeleri var. Çiftçilerimizin ürettiği tarım ürünlerinin amba
lajlanması, paketlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili gerek çiftçilerimizin kurdukları kooperatif
ler gerekse şirketlere yönelik çalışmalarda 350 milyar liraya kadar yaptıkları yatırımların yüzde 
50'sini hibe olarak Hükümetimiz verebilmektedir. Örneğin, bir zeytinyağı paketleme tesisi kuran 
veya bir mısır kurutma tesisi kuran veya bir süt işleme tesisi kuran veya bir elma ambalajlama tesi
si kuran veya bir kestane işleme tesisi kuran gibi... Tarımsal ürünlerin değerlendirilmesiyle ilgili ta
rım sanayiinin gelişmesi yönünde fırsat ve imkân yaratan tarımsal kuruluşlarımıza, çiftçilerimizin 
kurdukları kooperatiflere, şirketlere, üretim organizasyonlarına bu tip desteklemeler verilmektedir. 

Keza, bunun yanında, yine, iyi tarım uygulamalarına yönelik olmak üzere, damlama sulama 
sistemine de yüzde 75'e ulaşan hibe destekler verilmektedir. 

Şimdi, bu kadar destekler, bu kadar önem ve ehemmiyet verilen üreten insanlarımızın ürünle
rini hak ettiği fiyatlarla satabilmeleri ve üretim girdilerindeki bu hibe desteklere rağmen, hâlâ, bu
rada pek çok değerli milletvekili çıkıp "Türk tarımı bitti, Türk tarımı mahvoldu, AK Parti Hüküme
ti Türk tarımını bitirdi." diyebilmektedir. 

Bugün, örneğin, pamukta verilen destekleme primi 348 bin liradır. Buğdaydaki destekleme pri
mi kilogramda 35 liradır. Keza, mısır, 67 liradır veya 6,7 yeni kuruştur. 

Şimdi, bütün bu desteklemelere baktığımızda, Hükümetimiz, çiftçilerimize, bunları daha önce
ki zaman dilimlerinde belki hazine şartları uygun olmadığı için, ödemelerinde sorun yaşanıyordu; 
ancak, AK Parti Hükümeti, üreten insanlara verdiği ehemmiyetin ve üreten insanların ürünlerini, 
tarlaya indikleri zaman ihtiyaç duydukları mazot, gübre, tohum gibi ana girdilerinde, örneğin, trak
törlerinin ve ekipmanlarının ihtiyaç duyduğu, yine, yedek parça ve tamirat gibi işlerde gereksinim
leri olan zirai kredilere karşılık, bu ürettiği ürünlerin destekleme primlerini, gene, çiftçimizin tarla
ya indiği günlerde vermek suretiyle; örneğin, mazot desteklemeleri nisan ve haziran aylarında 1/2 
olmak üzere, yüzde 50'şer nispetlerde, keza, doğrudan gelir desteği de nisan ayında ve haziran ayın
da verilmek suretiyle; pamuk destekleme primi 30 marta kadar müracaat süresi bitiyor, nisan ayın
da gerekli kontroller yapıldıktan sonra, mayıs ayı içerisinde yağlı tohumlar destekleri olarak; gene, 
mısırda iki aylık bir müracaat süresinin uzatılmasıyla, ikinci ürün mısırlarını zamanında hasat ede
meyen çiftçilerimize yeni bir fırsat verilerek, onların da mayıs sonuna kadar müracaat etmeleri hâlin
de, temmuz ayında mısır destekleme primi ödenmek suretiyle, çiftçilerimize, ürettiği ürünler için 
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yapmak istediği masrafları, tarlaya indiklerinde, tarla çalışmaları yaparken, işte, bu ana girdilerini 
sağlama yönünde, Hükümetimiz, hak ettikleri bu primleri ve Hükümetimizin de ödemeyi vaat ve ta
ahhüt ettiği primleri, Tarım Bakanlığımız iyi bir organizasyonla, iyi bir programlamayla, çiftçileri
mize, bir başka kurum ve kuruluşa muhtaç olmadan ödeme gayreti ve çabası içerisinde olmuştur. 

"Tarım çok kötü." deniliyorsa, değerli milletvekillerimiz, bugün pek çok tüccar, tacir, kuyum
cu, inşaat müteahhitleri tarıma yatırım yapmaktadır. Örneğin, benim ilimde, Aydın'da şu anda iki 
yüz başın üzerinde yirmi yedi tane hayvancılık işletmesi kurulmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ertürk, konuşmanızı tamamlayınız, buyurun. 
AHMET ERTÜRK (Devamla) - Madem hayvancılık çok kötü, madem hayvancılıktan insanlar 

para kazanamıyor, o zaman niye yirmi yedi tane işletmeyi insanlarımız kurma yolunda heves ve 
gayret etmektedirler? 

MEHMET KARTAL (Van) - Başka geçim kaynakları yok ki, ne yapsınlar! 
AHMET ERTÜRK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, konuşurken, elbette, yapılan destekle

meleri, yapılan fırsat ve imkânları iyi tartmak lazım. Bugün 1 kilogram sütte 70 bin liradan 85 bin 
liraya kadar, eğer çiftçi bir örgüte kayıtlıysa destekleme yapılmaktadır. Suni tohumlamadan doğan 
bir buzağıya 140 bin liraya kadar destekleme yapılmaktadır. Keza, terör bölgesindeki pek çok ili
mizdeki besicilik yapan arkadaşlarımıza, kilogram başına 1 liraya ulaşan, 1 YTL'lik desteklemeler 
verilmektedir. 

MEHMET KARTAL (Van) - 1 litrelik pet şişe 3 kilo süt parası... Nasıl söylersiniz bunu? 
AHMET ERTÜRK (Devamla) - Bütün bu çalışmalarla, Türk tarımı, gerek hayvancılığı gerek

se bitkisel üretimi hak ettiği güzelliklerle tanışmaktadır ve tanışmaya devam etmektedir. 
Ben, bu duygularımla, bu yasanın hayırlı olması dileklerimle saygılarımı sunuyorum. (AK Par

ti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Komisyon adına, Komisyon Başkan Vekili Konya Milletvekili Sayın Özkan Öksüz, buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ ÖZKAN ÖKSÜZ 

(Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK Partinin iktidara gelmesiyle, hemen her alanda 
olduğu gibi, tarımda da ve hayvancılık alanında da Türkiye'de büyük gelişmeler sağladık, çünkü, 
bizim, çiftçimize ve besicilerimize bakış açımız bizden önceki hükümetlerden, bakış açılarından 
çok farklıdır. Bildiğiniz gibi, AK Partinin iktidara geldiği zaman çiftçilerimiz ve besicilerimiz iflas 
etmiş, büyük çoğunluğu acz içinde kalmışlardı. Çiftçilerimizin borçlarını ödeyebilmek için biçerdö
verleri, traktörleri, tarlaları haciz altına alınmıştı. Çiftçi ve besicilerimizin büyük çoğunluğu ise dev
letle mahkemelik bir durumdaydı. 

2002 yılında Ziraat Bankasından kredi kullanan çiftçi sayısı 77 binken, şu anda 200 bini aş
maktadır. Yine, Halk Bankasından kredi kullanan çiftçi sayısı 2002 yılında 100 bin dolayındayken, 
şu anda 250 binlere yaklaşmıştır. 

Tarım da AK Parti Hükümetiyle bir büyümeye girmiştir ve bu büyüme yüzde 6'yı geçmiş du
rumdadır. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Milletvekilim, bu sene küçüldü. 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ ÖZKAN ÖKSÜZ 

(Devamla) - Tarımsal alanda reform niteliğinde kanunlar çıkardık. Bunlar, kısaca, depoculuk, orga
nik tarım, sertifikalı tohumculuk, Toprak Kanunu ve Arazi Kullanma Kanunu, bir de Tarım Sigor
tası Kanunu. 
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Bu Tarım Sigortası Kanunu, Hükümetimiz zamanında çıkarılan en önemli kanunlardan biridir 
ve bundan önceki hükümetlerin hiçbirinin bu kanunu çıkarmaya cesaretleri bile yoktu, çünkü, öde
yecekleri paraları da yoktu o zaman. Biz bu kanunu şu anda genişlettik, donu da bu kanunun kap
samı altına aldık. Kuraklıkla ilgili de şu anda Hükümetimiz bir çalışmanın içindedir. 

Bir örnek vermek istiyorum: Donla ilgili, en son, 70 binin üzerinde poliçe kesilmiştir arkadaş
lar. Yani, bu, büyük bir rakamdır ve bu devam ediyor. Tarım sektöründe bir yandan kaliteli üretim 
desteklenirken, diğer yandan çiftçilerimiz dış piyasalarda rekabet üstünlüğü olan veya olabilecek 
ürünlere yönlendirilmiştir. 

2006 yılı hububat alımlarında da değişik kriterler getirdik ve çiftçilerimiz bu konuda da çok ra
hat etmiştir. Kimyasal analiz cihazları devreye sokulmuştur. Hassas teraziler yenilenmiştir. Yoğun 
alım yapan sabit iş yerlerine otomatik numune araçları, cihazları yerleştirildi. Hizmet alımı yönte
miyle ilave iş gücü katkısı sağlanmıştır ve bununla ilgili bir hayli şeyler uygulanmıştır. 

Bu yıl, ilk kez, ürünlerin sağlıklı depolanması için, ülkenin depo kapasitesinin harekete geçi
rilmesi amacıyla, standartlara uygun görülen tüm kişi ve kuruluşların depoları TMO'ca kiralanarak 
yerinde emanet alımı yapılmış; böylece, yerinde emanet alımı sonucu makbuz senediyle çiftçileri
miz bankalardan kredi kullanma durumuna geçmişlerdir. 

Demin, buradan bir arkadaşımız dile getirdi, ona cevap vermek istiyorum. Katılım Öncesi Av
rupa Birliğinden Mali Yardım Programı kapsamında Türkiye'ye ayrılan bütçe, 2007 ve 2010, 2 mil
yar 256 milyon eurodur. Buradaki arkadaşımız bunu iyice incelesin, ondan sonra kalkıp burada ko
nuşabilsin. Bakın, ben bununla ilgili birkaç rakam vermek istiyorum. Kurumsal kapasite gelişimiyle 
ilgili, 2007, 2008, 2009'da 946 milyon, bölgesel ve sınır ötesi işbirliğiyle 34,4, bölgesel kalkınmay
la ilgili 762 milyon, insan kaynaklarıyla ilgili 222 milyon, kırsal kalkınmayla ilgili yardım, 290,5 
milyon euro toplam 2 milyar 256 milyon eurodur. Bunu arkadaşlarımızın bilgilerine sunuyorum. 

Demin burada traktörle buğdayı karşılaştıran arkadaşlarımıza, ben, buradan gene cevap vermek 
istiyorum. 2002 yılında desteksiz olarak buğdayın fiyatı 230 TL idi, bununla, 84 tona 1 traktör alı
nıyordu, 2007 yılında desteksiz, 66 tona, şu anda 1 traktör alınıyor. Mısırda, 2002 yılında 88 tona 1 
traktör alınırken, 2007 yılında 74 tona traktör alınıyor. 

Bunları bu şekilde karşılaştırarak burada konuşmalarını tavsiye ediyorum. Yani, bunların hep
si resmî kaynaklardır. Arkadaşlarımızın bilgilerine sunuyorum. Yine... 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Bir de buğdayla açıklayın. 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ ÖZKAN ÖKSÜZ 

(Devamla) - Buğdayla açıkladım. Buğdayı, ben, size söyleyeyim: 2002 yılında 84 tonla alınıyordu, 
2007 yılında 66 ton. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - O rakamları bir daha gözden geçirin! 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ ÖZKAN ÖKSÜZ 

(Devamla) - Rakamları söylüyorum: 84 ve 66. İnceleyin. 
Şimdi, biraz önce, gene, burada, bir arkadaşımız, sulamayla ilgili bazı şeyleri dile getirdi. Bu

nun da, ben, rakamlarını Devlet Su İşlerinden aldım, arkadaşlara takdim ediyorum. Türkiye'de su
lamaya açılan alanlar: Hükümetimiz öncesinde yılda en fazla 60 bin hektar sulamaya açılıyordu, bi
zim geldiğimiz dönemde, 2003 yılında 152 bin hektar, 2004 yılında 110 bin hektar... 

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Neresi bunlar? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ ÖZKAN ÖKSÜZ 

(Devamla) - 2005 yılında 210 bin hektar, 2006 yılında 100 bin hektar, toplam 572 bin hektar sula
maya açılmıştır. 2002 yılında... 

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - İkinci GAP barajı mı? 
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TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ ÖZKAN ÖKSÜZ 
(Devamla) - İnceleyin Sayın Vekilim. 

2002 yılında 4 milyon 230 bin hektar sulama alanı var iken Türkiye'de, 2007 yılında bu 4,8 mil
yon hektar alana çıkarılmıştır. 

Bunları açıklamak için söz almıştım. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Tabii, Gürol Hoca yok ya, atarsın! 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ ÖZKAN ÖKSÜZ 

(Konya) - Rakamı vereyim rakamı... 
HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Gürol Hoca gelsin de bu rakamları senin gözüne sokarım. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - İkinci el Başak traktör mü? Yarın, söz, 66 ton buğday ge

tireceğim... 
BAŞKAN - Şahsı adına, Giresun Milletvekili Adem Tatlı. 
Sayın Tatlı, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ADEM TATLI (Giresun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kırsal kalkınma, kırsal alanda 

sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını esas alarak kırsal kesimin gelir düzeyinin ve yaşam kalite
sinin yükseltilmesini, gelişmişlik farklarının azaltılmasını, çevresel ve kültürel değerlerin korunma
sını ve geliştirilmesini gözeten sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alan 
faaliyetler olarak tanımlanabilir. 

Yine, kırsal kalkınma kapsamında, kırsal alanda yaşayan insanların, özellikle düşük gelire sa
hip birtakım hizmetlerden asgari düzeyde faydalanan insanların hayat standartlarının yükseltilmesi, 
onlara götürülecek olan hizmetlerin miktar ve kalite itibarıyla artırılması, bunların birtakım ekono
mik faaliyetlerinin geliştirilmesi, daha iyi bir gelire kavuşturulmaları, bunun için gerekli eğitim, alt
yapı, buna benzer bütün bu faaliyetlerin projelendirilebilmelen de yer almaktadır. Ayrıca, bu konu 
tarım sektörü içerisinde mütalaa edilmektedir. 

Bununla birlikte, Tarım Bakanlığımızın 2013 yılı hedeflerine göre, hizmetlerin paydaşlara ak
tarılması, tarımsal işletme ölçeğinin verimli bir üretimi sağlayacak şekilde büyütülmesi, tarımsal ih
racatın yükseltilmesi, tarımsal gayrisafı yurt içi hasılanın istenen hedeflere ulaştırılması, tarımsal is
tihdamın düşürülmesi, tarım ürünlerinde rekabet gücünün artırılması, pazar garantili sözleşmeli üre
timin yaygınlaştırılması gibi hedeflere ulaşmada kırsal kalkınma politikaları en önemli araçlardan 
birisidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin içinde bulunduğu genel sosyoekonomik du
rum ve kırsal alanda yaşanan sorunlar ile kırsaldan kente göçün getirdiği ekonomik, sosyal ve kül
türel sorunların boyutu, önlemlerin çeşitliliğini ve entegre yaklaşımları gerektirmektedir. Avrupa 
Birliğine uyum sürecinde kırsal alandaki sorunlara kalıcı çözümler bulunması ihtiyacı, kırsal kal
kınma konusu, Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkelerle birlikte bizde de ön sıralara çıkmıştır. Avrupa 
Birliği, gerek kendi içinde gerekse üye ve aday ülkelerde kırsal kalkınmayla ilgili fonlardan istifa
de edebilmeleri için bazı ön hazırlıkların yapılmasını istemektedir. Bu ön hazırlıklardan birisi de 
kırsal kalkınmayı destekleme kurumunun kurulmasıdır. 

Yine, Avrupa Birliği müzakerelerinin en zor başlığı tarım ve kırsal kalkınmadır. Tarımın ülke
mizdeki sosyoekonomik yükünün fazlalığı ve tarımda köklü değişiklikler yapmanın güçlüğü bu sü
recin zorluklarındandır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu zorlu sürecin, ülkemiz tarımını geliştirebilecek ve kır
sal kalkınmayı sağlayacak şekilde geçirilmesi, Türkiye'nin kırsal kalkınma desteklerinden faydala-
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nabilmesi için, kırsal kalkınma planının hazırlanması ve hazırlanan planın uygulanmasından sorum
lu olacak, tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumunun kurulması temel zorunluluklardandır. 
Ayrıca, kırsal kalkınma planının hazırlanması ve kurumun kurulması ülkemizin Avrupa Birliği fon
larından zamanında yararlanabilmesi, tarım ve kırsal kalkınma faslının müzakereye açılabilmesi 
açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bu noktada kullandırılması öngörülen fonlardan bahsetmek istiyorum. Ülkemiz için öngörülen 
fon 750 milyon avrodur. Bu fon, hibe olarak 2007-2013 yılları arasında kırsal kalkınma için kulla
nılacak, bunun yanında devletimizin 375 milyon avro katkısı olacak, toplamda 1,1 milyar avroluk 
bir kaynak olacak, sonuç olarak da 2 milyar 250 milyon avroluk bir yatırım gerçekleştirilmiş ola
caktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu fonlardan kimler yararlanacak? Projeler nasıl belirle
necek? Burada iki öncelik söz konusudur: Birincisi, pazar verimliliği, kalite ve sağlık standartları
nın iyileştirilmesidir. İkincisi de, kırsal alanlarda yeni istihdam imkânlarının oluşturulmasıdır. Tür
kiye'de kırsal alanda yaşayan çiftçiler, üretici örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve bununla ilgili 
toplum kesimleri bu fonlardan yararlanabileceklerdir. Daha da açarsak, şirketler, firmalar, tarımsal 
ürün işleme ve pazarlama alanlanndakiler, hatta meslek kuruluşları, özel idareler, belediyeler bu 
projelerin hazırlanmasından, uygulanmasından istifade edeceklerdir. 

Bu saydıklarımın içerisinde bu iki öncelikten beş başlık seçilebilecektir. Bunlar muhtelif baş
lıklardır. Her ülke kendi ihtiyacına göre birtakım başlıkları seçebilecektir. Örneğin, biz ülkemiz için 
"Tarım işletmelerine yatırım" başlığını seçiyoruz. Tarım ve su ürünleri işleme ve pazarlama yatırım
ları, üretici gruplarının desteklenmesi, tarım, çevre ve hayvan refahıyla ilgili programları içermek
tedir. Bu program, pilot bir programdır. Bir diğer başlık "Ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi ve 
çeşitlendirilmesi"dir. Ülkemiz olarak biz fonlardan faydalanmaya başladığımızda bu saydığım alan
lardaki projelere öncelik vereceğiz ve "Bu alanlarda önceliklerimiz ve ihtiyacımız var, onları des
tekleyeceğiz." diyebileceğiz. 

Yine, biz iktidara geldiğimizden beri kırsal alandakilere ve çiftçilerimize, köylülerimize yap
mış olduğumuz büyük hizmetler var, bunlardan da birkaç örnek vermek istiyorum: 

İktidara geldiğimizde yüz binlerce çiftçimiz kullandıkları zirai krediler nedeniyle borç batağı
na düşmüşlerdi. Çiftçilerimizin borçlarını yeniden yapılandırarak, 2,7 katrilyonluk borcun 1,5 kat
rilyonunu sildik, geri kalanını üç yılda ödenecek şekilde yapılandırdık. 

Yine, tarımsal sulamadan kaynaklanan ve 1 katrilyona ulaşan enerji borçlarını ödenebilir hâle 
getirdik. Borcunu zamanında ödeyen üreticilerimize yüzde 15 civannda indirim sağladık. 

Tarımsal girdi maliyetlerini düşürdük. Birçok tarımsal girdide KDV oranını yüzde 18'den 8'e, 
bir kısmında da yüzde 18'den yüzde l'e indirdik. 

Tarımsal kredi faizlerini düşürdük. 2002'de yüzde 59 olan tarımsal kredi faizleri, bugün yüzde 
7-13 seviyelerine çekilmiştir. Kredi faizlerinin cazip hâle gelmesiyle, 2002 yılında 77 bin çiftçi 227 
trilyon TL kredi kullanmışken, 2006 yılında 268 bin çiftçi 3,3 katrilyon tarımsal kredi kullanmıştır. 

Yine, tarımsal üreticimizi her yıl düzenli olarak artan bir şekilde destekledik. Toplam tarımsal 
destekleme miktarı, 2002'de 1,8 katrilyon TL iken, 2006'da bu rakam 5 katrilyon TL'ye çıkmıştır. 

Tarımsal üreticimize gübre ve mazot desteği verilmiştir. Bu kapsamda, 2003, 2004 ve 2005 yıl
larında 1,3 katrilyon TL gübre ve mazot desteği verilmiş, 2006 yılı için ise 850 trilyon TL destek 
ödemesi yapılmıştır. 

Yine, ülkemizde arz açığı bulunan yağlı tohumlar için, 2002 yılında 186 trilyon TL destek ve
rilirken, 2006'da bu destek 1,2 katrilyon TL'ye çıkmıştır. 

Kırsal alanda en önemli ekonomik faaliyetlerden olan hayvancılık da Hükümetimiz dönemin
de büyük destek görmüştür. 2002 yılında hayvancılık destekleri 83 trilyon TL iken, 2006 yılında bu 
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destek miktan 700 trilyon TL'ye çıkmıştır. Yine, yem bitkileri desteği, 39 trilyon TL'den 380 tril
yon TL'ye çıkarılmıştır. 

Kırsalda bir araya gelerek güç birliği yapan tarımsal kalkınma kooperatiflerine cumhuriyet ta
rihinin en büyük desteği verilmiştir. 1990-2002 yılları arasında 600 kooperatife 90 trilyon destek ve
rilmiştir. 2003-2006 döneminde 895 tarımsal kalkınma kooperatifine verilen destek 591 trilyon 
TL'dir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarımdaki yapısal dönüşüm nedeniyle ortaya çıkan istih
dam sorunu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tatlı, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
ADEM TATLI (Devamla) - ...ve kırdan kente göç baskınını azaltmak için Hükümetimizin kır

sal alana ve tarımsal üreticilerimize yönelik yaptığı hizmet ve verdiği desteklerin bir kısmına değin
me fırsatı buldum, ancak, birçok konuya da zaman darlığından dolayı girmedim. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Karar yeter sayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Daha bir şey yok Sayın Kandoğan. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, soru var. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Karar yeter sayısı... 
BAŞKAN - Hayır, oylama yapmadan karar yeter sayısı isteniyorsa arayayım! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hayır, yok. Soru var, soru. 
Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Sayın Anadol, anlıyorum da, Sayın Kandoğan karar yeter sayısı istiyor. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yok, yok. Biz ne zaman isteyeceğimizi biliyoruz. 
BAŞKAN - Evet, yirmi dakika süreyle soru-cevap işlemi... 
Sayın Işık, buyurun efendim. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanımdan... Bu kurum bölgesel ajanslarla birbirine çok benzemektedir. Aradaki fark 

nedir Sayın Bakanım? 
Diğer, son sorum: Kurumun ismi "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu" olması

na rağmen, tarımsal desteklemelerin tümünü uygulayacak bir yapıda görünmemektedir. Bu kurum 
tarımı kapsamlı bir şekilde destekleyecek midir? İzleme ve Yönlendirme Komitesinde Müsteşarın 
rolü nedir? Bir de bu kurumun personeli sadece kamu personelinden mi ibarettir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan... 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Aracılığınızla Sayın 

Tarım ve Köyişleri Bakanına bir sorum var. 
Sayın Bakanım, bildiğiniz gibi, hayvancılığın temel motor gücü yem bitkileridir. Şimdi, şu ya

sa tasansını, Türkiye'nin her tarafındaki köylüler olduğu gibi Erzurum'daki köylüler de yoğun bir 
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şekilde izlemektedirler. Arada, beni izleyen bir grup Erzurumlu köylü adına -ismini de vereyim- Fı
rat Koçak diye bir köylümüz beni aradı. "Yem bitkileri prim desteği henüz ödenmedi" dedi, "Biz
ler, köylüler, çiftçiler olarak bankalara borçlandık yüksek faizle. Bu yem bitkileri prim desteğini ne 
zaman ödeyeceksiniz?" Şimdi, AK Partinin konuşmacıları çıktığı zaman mangalda kül bırakmıyor
lar, fakat, köylülerimizin bu prim desteği, yem bitkileri teşvik primi olduğu gibi duruyor. Bunu ne 
zaman ödeyeceksiniz? Köylümüze, çiftçimize bir müjdeniz var mı buradan? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Sarıbaş... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Bakanım, tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankası tarafından verilen tarımsal destek 

ve kredilerde uygulanan müteselsil kefalet yöntemi maalesef çiftçilerimizi mağdur eder duruma gel
miştir. Kefalet sisteminde, gruplar hâlinde tanımadıkları insanlarla kefaleti öngören düzenleme hiç
bir zaman hukuki değildir. Zaten zorluk içerisinde devletin kapısını çalan çiftçi, üç kuruş almak için 
tanımadıkları gruplarla, insanlarla kefil olmak zorunda kalmakta, âdeta dolandırılmakta, birçok yol
suzluğun da sebebi olmaktadır. Mesela, benim kasabamda, hiç, kasabalı olmayan, tanımadıkları, 
başka ilçelerden gelmiş insanlara ortak kefalet senedine imza attırılarak bugün 230 çiftçimiz 30'ar 
milyar liralık, hiç tanımadıkları bir adamın kefaleti için borçlu duruma gelmişlerdir. Bunu düzelt
meyi düşünüyor musunuz? Bu konuda ilgili tarım kredi kooperatifine icraları durdurma talimatınız 
olacak mı? Bu, bir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederdim Sayın Sarıbaş. 

Sayın Özkan... 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Sayın Bakana bir sorum olacak: Doğrudan gelir desteği 2006 yılı ödemeleri henüz yapılmadı. 

2007 yılının ilk iki ayı geçti, üçüncü ayı içerisindeyiz. Gittiğimiz, gezdiğimiz her bölgede, doğru
dan gelir desteğinin ne zaman ödeneceği hakkında çiftçilerimizden sorular alıyoruz. Buradan, Sa
yın Bakanımızdan bu sorunun cevabını istiyorum. 

İki: Kalkınma kooperatiflerine süt destekleri veriliyor, ancak, köylerimiz de sulama koopera
tifleri de var, sulama kooperatiflerine süt destekleri verilmiyor. Bu konuda da üreticilerimizin... 
Çünkü, kooperatif kurdurma anlamında devlet devamlı yardımcı oldu. Bu kooperatiflerimize süt 
destekleri şu anda verilmiyor. Kalkınma kooperatiflerine ve yetiştirici birliklerine de yaklaşık altı 
aydır destekler verilmiyor. Bu destekler ne zaman verilecek? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Aslanoğlu, buyurun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım, 10 bin liraya kefil olan insan

dan 30 milyon gibi bir rakamla bugün bu parayı istemek! Bu ülkede bilemiyorum bunun adı nedir. 
On yıl önce alınan -demin Sayın Sarıbaş'ın da söylediği, Malatya Hekimhan Kocaözü beldesi- se
netlerin 10 bin lira tanesi, her bir senet. Kambiyo senedinde o senedi ödemekle yükümlüdür. Şim
di 10 bin liralık senet için 30 milyon para istemek acaba hangi ticari veya hangi yasal süreçle baş
lıyor? Bu insanları -10 kişi ödememiş- 230 kişiyi taciz etmek on yıl sonra... Bugüne kadar isteme
yeceksin, bugüne kadar adamlara "Borcun var." demeyeceksin, on yıl sonra her birinin evine 20'şer 
milyar, 30'ar milyar haciz getireceksin! Bunun adı nedir Sayın Bakanım? Lütfen Malatya Hekim
han Kocaözü'ndeki bu şiddet uygulamasına tarım kredi kooperatifleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür ediyo

rum Sayın Başkan. 
Sayın Işık'ın sorusuna cevap vererek başlıyorum. Bu kurulacak olan kırsal kalkınma ödeme 

ajansının bölgesel ajanslarla birbirine yakın olduğunu, arada bir fark olup olmadığını soruyor. Ara
da fark var. 

Birincisi: Bölgesel kalkınma ajansları Avrupa Birliğinin Bölgesel Kalkınma ve Sosyal Fo-
nu'ndan destek alıyor. Oysa, kırsal kalkınma ajansları, üyelik için katılım öncesi mali destek prog
ramından yardım alıyor. Hibe fonlarının kaynakları itibarıyla arada farklılık var. 

İkincisi: Avrupa Birliği bölgesel kalkınma bileşeni için ayrı bir kurumsal yapı oluşturulmasını 
öngörmüyor, ancak, kırsal kalkınma bileşeni için bağımsız, özel bir idari yapılanma öngörüyor. Ya
ni, kırsal kalkınma desteklerinden bizim istifade edebilmemiz için veya aday ülkelerin istifade ede
bilmesi için bir bağımsız özel idari yapılanma öngörülüyor. Oysa, bölgesel ajanslarla ilgili, kalkın
ma ajanslarıyla ilgili böyle bir mecburiyet yok. 

Yine, ikinci sorunuzla ilgili, kurumun isminin "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru
mu" olmasına rağmen, tarımsal desteklemelerin tümünü uygulayacak bir yapı arz etmediğini söylü
yorsunuz. "Bu, bütün tarımı destekleyecek mi?" 

Şimdi, buradaki amaç, öncelikli olarak katılım öncesi mali destek programından yardım alabil
mek. Bizim bu Kurumu kurmamızın amacı bu. 

İkincisi: Kırsal kalkınma ve çevre amaçlı desteklerden başlamak üzere, bazı desteklerin bu Ku
ruma devredilmesi mümkün olacak, önümüzdeki dönemde. Yani, başlangıç itibarıyla tamamını kap
samayacak, ama daha sonra bunların bir kısmını kapsayacak. 

Alanları da söyleyeyim, sektörleri: Destekleyecek sektörler, özellikle, et sektörü, süt sektörü, 
meyve-sebze sektörü ve su ürünleri sektörü. Bir de, alan itibarıyla da tarım işletmelerine yatırım -
özellikle kalite ve hijyen konulan- tarım ürünleri ve su ürünlerinin işleme ve pazarlamasının geliş
tirilmesi, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, üretici örgütlerinin desteklen
mesi ve teknik destek. 

Bir de Müsteşarımızın bu Kurumla ilgili olarak rolünün ne olduğunu soruyorsunuz. Bir izleme 
ve yönlendirme komitesi kuruluyor bu kanun çerçevesinde. Bu komitenin başkanıdır Tarım Bakan
lığının Müsteşarı. Ayrıca, bu komitede 11 tane üye bulunuyor ve üyeler sadece Tarım Bakanlığın
dan değil, diğer bakanlıklardan ve diğer kurumların temsilcilerinden de oluşuyor. Müsteşarın da di
ğer üyeler gibi 1 tane oy hakkı var. Avrupa Birliği temsilcileri ile diğer ilgili kurum ve kuruluş tem
silcileri istişari olarak katılabilmekteler toplantılara ve oy hakları bulunmamaktadır. 

Sayın Özdoğan'ın sorusu: Erzurum'da yem bitkilerinin desteğiyle ilgili bir soru soruyor. Yem 
bitkileri prim desteği, 2007 yılının Mart, Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ödenecek. 

Bu arada, tabii, şöyle söyleyeyim: Bazı vilayetlerle ilgili olarak birtakım ihbarlar alındı ve bu 
ihbarlar değerlendiriliyor. 11 vilayetimizde de şu anda inceleme yapılıyor. Erzurum da bu incelenen 
iller arasında. İnceleme kısa süre içerisinde bittiği takdirde, bunlara ait ödemeler de normal prog
ram içerisinde yapılacak. 

Sayın Ramazan Kerim Özkan'ın, DGD'lerin henüz ödenmediğine dair bir sorusu oldu. 
Değerli arkadaşlar, biz programımızı zaten önceden ilan ettik. O da şuydu: Dedik ki, 2006 yı

lına ait, hem doğrudan gelir desteği hem mazot hem de gübre parası, desteği, üçünü bir arada -bun
lar alan bazlı desteklerdir- ödeyeceğiz ve iki taksitte ödeyeceğimizi söyledik. Birinci taksiti nisan 
ayının ilk haftası, ikinci taksiti de haziran ayının ilk haftasında ödenecek. 

- 5 0 2 -



TBMM B:74 13 . 3 .2007 O: 4 

Ben size, toplam nisan ayında ödenecek tutarı da söyleyeyim: 1 milyar 92 bin YTL nisan ayın
da, yani 1 katrilyon 100 trilyon civarında. Haziran ayında ödenecek miktar da 1,3 katrilyon, yani 
1,3 milyar YTL. Bu arada, mayıs ayında yine 1 katrilyon 100 trilyon lira da prim ödemesi gerçek
leştirilecek. Biz, biliyorsunuz, bunları öne almıştık. 

Bir de şunu da yine sayın vekillerimin bilgisine sunmak istiyorum: Geçtiğimiz ekim ayı sonun
da, kasım ayı başında Türkiye'nin bazı vilayetlerinde, maalesef, bir sel felaketi yaşandı. Bu sel fe
laketine maruz kalan 12 tane vilayetimize de bunların tamamı, bir defada, şubat ayı içerisinde öden
di. Bunun da tutarı 633 trilyon lira paradır. Biz bunu ödedik, 12 vilayetin... (AK Parti sıralarından 
alkışlar) Diğer vilayetlerin de yarısı nisan ayının ilk haftasında, kalan yarısı da haziran ayının ilk 
haftasında ve dediğim gibi, mayıs ayında da biz primleri ödeyeceğiz. Dolayısıyla, haziran ayı sonu
na kadar biz, 2007 yılı desteklemelerimizin çok büyük bir kısmını ödemiş olacağız. Yaklaşık 4,5 
katrilyon liralık kısmı ödenmiş olacaktır. Geri kalanı da yine aylara sari olarak -çünkü, farklı öde
me tarihleri var onların- o tarihlerde ödenecek ve bu seneki programımız, 2007 yılı programımız 5,3 
katrilyon lira paradır. 

Sayın... Yine, sulama kooperatifleriyle ilgili su kooperatiflerine süt desteği yapılmadığını söy
ledi. Bu doğru değil. Biz, sulama kooperatiflerini de yine destekleme kapsamına aldık. Çünkü, hem 
Türkiye'de bildiğiniz gibi farklı örgütlenme çeşitleri var. Mesela, Köy-Koop var, işte Hay-Koop var, 
Süt Üreticileri Birliği var. Bazı yerlerde sulama kooperatifleri bu işi yapıyor. Bütün bu kooperatif
ler, hangi ad altında olursa olsun eğer hayvancılık yapıyorsa, süt üretiyorsa bunlar bizim ödediği
miz süt teşviklerinden istifade etmektedir. Özel görevi olan... Mesela, Damızlık Sığır Yetiştiricile
ri Birliği gibi. Bunlara ilave olarak ayrı bir ödeme yapılıyor. 

Sayın Süleyman Sarıbaş'ın ve Sayın Mevlüt Aslanoğlu'nun müteselsil kefalet ile ilgili bir soru
su oldu. 

Şimdi, bu Hekimhan Kocaözü'nde 88 kişi kefilleriyle birlikte, tabii, sorunlu ve bu arkadaşları
mızın borçları sekiz ila on yıl, sekiz-on yıl önce yapılmış. 

Değerli arkadaşlar, 2003 yılında, bizim Hükümetimiz döneminde borçların ödenmesine dair, 
yapılandırılmasına dair bir kanun çıkarıldı ve bu kanun kapsamında 587.966 tane ortağın -kredi ala
cağının- 1,5 katrilyon -özellikle tarım krediyle ilgili kısmını söylüyorum- borcu vardı. Bunun 
546.103 ortağının, yani 546.103 çiftçinin 1,3 katrilyon borcu yapılandırıldı. Bazı arkadaşlar, yani 
daha doğrusu bazı çiftçiler bu yapılandırmaya hiçbir şekilde müracaat etmediler, yani o kanunun 
imkânlarından istifade etmek için herhangi bir müracaatta bulunmadılar. Şimdi, üzerinden, tabii, on 
sene geçmiş ve alınmış bir borç var. Kanun çıkarılmış, denmiş ki: "Gelin, sizin borçlarınızı yapılan
dıralım." Nitekim, toplam 2,7 katrilyon vardı 2003'te ve bunun 1,5 katrilyonu bir kalemde silindi. 
Geri kalan 1,2 katrilyonu ki, bunun, biraz önce arz ettiğim gibi, bir kısmını... 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Bakanım, onlar kefalet, onlar borçlu değil. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Efendim, müsa

ade edin. Sabredin, oraya geleceğim. 
Bunlar yapılandırmadı. Buradaki, Hekimhan'daki bu kardeşlerimizin de bu çiftçilerimizin de 

on yıl öncesinden kalan borçlan ve yapılandırmaya da müracaat etmediklerinden dolayı, bunlar ta
bii takibe düşmüştür. 

FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Sayın Bakan, o, çiftçilerin borçlan değil, kefa
let borçları. "Borcum var" dememişler. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Şimdi, bakın, 
biz, hükümet olarak, 2004 yılı itibarıyla, 2004 yılı itibarıyla artık tarım kredilerde, kredi kullanma
da müteselsil kefalet sistemini kaldırdık. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - O zaman bunlar da kalkmış olsun, on yıl evvel kefalet 
olur mu? 
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Müsaade edin. 
2004 tarihi itibarıyla müteselsil kefalet sistemini biz kaldırdık, bunu kaldırdık. Şimdi, ondan 

öncekiyle ilgili olarak da şu anda biz bir çalışma yapıyoruz. Ama, takdir edersiniz ki... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Hacizleri durdurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - ...takdir edersi

niz ki, şimdi, on sene önce borç alınmış, bu ödenmemiş, hükümet iyi niyetle bunların bir kısmını 
affetmiş, demiş ki "Gelin, yapılandırın." Ama, buna da müracaat etmemişler. Şimdi de tabii bundan 
şikâyet etmek doğru değil. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Efendim, kefilin borçtan haberi yok Sayın Ba
kanım, kefilin borçtan haberi yok. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Bakın, cevap 
verdim. Şu anda iki kefille, şu anda iki kefille çalışma yapılıyor, iki kefille kredilendiriliyor. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Asil yok ortada, asil yok. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Müsaade edin 

ya. Bakın, sorunuza cevap verdim. Oradan, yerinizden konuşmayın. Siz Grup Başkan Vekilisiniz. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Vallahi asil yok. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Şimdi, yeriniz

den niye müdahale ediyorsunuz? Müsaade edin. Bakın, ben anlattım size, izah etmeye çalıştım. Ga
yet de güzel güzel anlatıyorum. 

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Sayın Başkan, süre... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Müteselsil kefa

letle ilgili 2004 öncesindeki durumla ilgili olarak da... 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Sayın Başkan, 13 dakikalık süre kullanıyor Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - ...biz çalışma 

yapıyoruz. Bunu arz ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım... Sayın Bakanım, bir dakika müsaade edin. 
Saygıdeğer arkadaşlarım, soru-cevap işlemini başlattım. Soru soran bütün milletvekili arkada

şıma ekrana göre söz hakkı verdim. Sonra Sayın Bakan cevap veriyor. 
NAİL KAMACI (Antalya) - Ama aynı oranda... Ama aynı oranda... 
BAŞKAN - Efendim, siz... Sayın Kamacı, siz önceden soru sormak için ekrana girmediy-

seniz... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Hacizleri durdurun o zaman, hacizleri... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Şimdi, zaten ha

cizler uygulanmıyor. 
BAŞKAN - Sayın Bakanın soruları cevaplandırma hakkını kesemem burada. Dolayısıyla ce

vap verecektir. Lütfen, istirham ederim. 
NAİL KAMACI (Antalya) - Siz soruyu bir dakikada kesiyorsunuz, Sayın Bakanın cevabını on 

beş dakikadır dinliyoruz. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Şimdi, değerli 

arkadaşlar, yani, soru sorulunca bunun bir cevabını istiyorsunuz, cevap verince kızıyorsunuz, cevap 
vermeyince kızıyorsunuz. 

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Başkan bu niye yanıyor? Bu niye yanıyor Sayın Başkan? 
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Doğrusu... 
NAİL KAMACI (Antalya) - Soruyu sorana bir dakika süre veriliyor! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) -
Doğrusu... Yani, şaşırma... Böyle bir şey, böyle bir usul yok. Yani, hem soru soruyorsunuz, 

cevap veriliyor. Cevap verince kızıyorsunuz, cevap vermeyince kızıyorsunuz. 
NAİL KAMACI(Antalya) - Hayır, kızmıyoruz. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Bunun adına da 

sadece muhalefet yapmış olmak için konuşmak denir, sadece muhalefet yapmak için. 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Sayın Başkan, bu niye yanıyor? 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, bakınız, butonları, düğmeleri gösteriyorsu

nuz. Ben size diyorum ki, soru soracak bütün arkadaşlarımıza soru sorma hakkı verdim ve kullandı
lar. Daha sonra, soru soran arkadaşlara Sayın Bakan cevap veriyor. Eğer, ki "Sayın Bakanın, efendim, 
onun süresi doldu. Sayın Bakan soru soran milletvekillerine cevap vermesin." diyorsanız, Sayın Ba
kanın sözünü keseyim, siz soru sorun, tekrar verin. Bunun anlamı budur Türkçe konuşuyorsak. 

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Sayın Başkan, bu niye yanıyor? 
BAŞKAN - Sayın Üstün, ekrana girdiğiniz için, karşılığı olmadığı için yanıyor. Onu bilmeye

cek bir şey yok. Bu kadar basit. 
NAİL KAMACI (Antalya) - Sayın Başkan, süreyi iyi kullanmak adına her konuşmacıya birer 

dakika süre veriyorsunuz, Sayın Bakana on beş dakika veriyorsunuz. Böyle şey var mı? 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, tamam mı efendim soru-cevap işlemi? Süreniz de tamamladı. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Evet, soru-ce
vap... Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Diğerlerine cevap vereceksiniz yazılı olarak. 
Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı... 
BAŞKAN - Tamam Sayın Anadol, karar yeter sayısını arayacağım. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler. .. Maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 
Şimdi birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Birinci bölüm 1 ila 14'üncü maddeleri kapsamaktadır. 
Birinci bölüm üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Şanlıurfa Milletvekili Vedat 

Melik. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Melik, süreniz on dakika. 
Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı'yla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Öncelikle, 
hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, AKP Hükümeti, dört buçuk yıldır temel yasa olayını alışkanlık hâline 
getirdi. "Temel yasa" adı altında yasa çıkarmanın Türkiye'ye bir şey kazandırmadığına, aksine za-
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man kaybına neden olduğuna, çıkarılan birçok yasanın ya köşkten bir defa daha görüşülmek üzere 
iade edilmesiyle ya da Anayasa Mahkemesinde iptal edilmesiyle defalarca tanık olduk. Fakat, ma
alesef, AKP İktidarı, sayısal çoğunluğuna dayanarak, bu ısrarcı, dayatmacı, muhalefeti İç Tüzük'ü 
kullanarak susturma, etkisiz kılma çabasından vazgeçmiyor. Hâlbuki, kırsal alanda yaşayan tüm va
tandaşlarımızı bu kadar yakından ilgilendiren bir yasanın insanlarımıza neler getireceğini, sanıyo
rum, hepimizin bilme hakkı vardır. 

Ancak, bu yasanın niçin temel yasa olarak getirildiğini, biraz önceki, benden önce konuşma ya
pan iktidar partisinin değerli konuşmacılarının ifadelerinden anlıyoruz. Şimdi, bu yasa tasarısı, Sa
yın Bakanın ve değerli komisyon üyelerinin de Tarım Bakanlığı komisyon toplantısında ifade etti
ği gibi, temelde, Avrupa Birliğinin Türkiye'nin kırsal kalkınması için vermeye hazır olduğu birta
kım kaynaklan ilgilendiriyor. Bu kaynakları kullanabilmemiz için Türkiye olarak böyle bir kurum 
kurmamız gerekiyor. Elbette ki, bu kaynak, yalnız Avrupa Birliğinden gelecek kaynak değildir, millî 
bütçeden de alınacak paylarla birlikte bu proje devam ettirilecektir. Ama, buradaki sunumdan ve bu 
yasanın detaylı olarak görüşülmemesinden anlıyoruz ki, sanki, bu, AKP Hükümetinin bütçeden ayır
dığı, kırsal kalkınma ve tarım için ayırdığı bir pay olarak, maalesef, lanse edilmeye çalışılıyor. 

Değerli arkadaşlar, ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 35'inin yaşadığı kırsal alanlarla ilgili her 
türlü iyileştirmeye ve bu alanlarda yaşayan insanlarımızın yaşam seviyelerinin hiç olmazsa Türki
ye standartlarına yaklaştırılması için yapılacak her türlü çabaya, düzenlemeye destek vermek elbet
te ki en önemli görevlerimizdendir, çünkü, ülkemizde tarım ve tarım sektöründe çalışan insanları
mızın, kısacası, kırsal alanda yaşayan insanlarımızın yaşam şartları gerçekten çok zordur ve benden 
önceki konuşmacıların söylediğinin aksine de giderek kötüleşmektedir. Bu yüzden, kırsal alana kay
nak aktarımı, belki de ülkenin en önemli sorunudur. Avrupa Birliği sürecindeki en önemli sorun da 
zaten tarım ve kırsal alandaki yaşam tarzı olarak gözlerimizin önünde durmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, tarım sektöründeki durumu görmek ve kırsal alandaki şartları anlamak için 
köylere çıkmaya gerek yoktur. İl ve ilçe merkezlerindeki insanlarımızın durumuna baktığınız zaman 
-kırsal alanın durumu üzerinde, kırsal alanın ne vaziyette olduğu gözlerimizin önündedir- başta bü
yük şehirlerimiz olmak üzere kent merkezlerine baktığınız zaman, karşınıza şöyle bir manzara çık
maktadır: Yoğun göç, çarpık kentleşme, tıka basa dolu kahvehaneler, her evde en az bir işsiz ve bu
na bağlı olarak hırsızlık, kapkaç, gasp, tecavüz, cinayet gibi toplum düzenini temelden sarsan olay
larda inanılmaz artışlar var. Diğer yandan, tarımsal faaliyetlerin başlayacağı önümüzdeki aylardan 
itibaren geçici tarım işçilerinin oluşturacağı çadır şehirler, bugün ülkemizin görüntüsüdür. 

Değerli konuşmacılar, Türkiye'de, AKP İktidarıyla birlikte, tarıma ve kırsal kalkınmaya yapı
lan yatırımı ve kırsal kalkınmadaki iyileştirmeden söz ettiler. Değerli arkadaşlar, ben, bir tek şey si
ze söylemek istiyorum: Kırsal alanda gelişme olmuşsa dört yıldır, kırsal alandaki yaşam iyiye git
mişse, tarım sektöründeki işler iyiye gitmişse, önümüzdeki aydan itibaren, Türkiye'nin değişik yer
lerinde şimdiye kadar görmeye alıştığımız çadır şehirler olmamalıdır. 

Eğer çadır şehirler kurulmuyorsa tekrar -Türkiye'nin her tarafında- demek ki, Hükümetiniz ba
şarılıdır, tarım ve kırsal kalkınmada. Ama, bu çadırları, binlerce insanın, 10 binlerce insanın yaşa
dığı çadırları tekrar göreceksek, başarı sıfırdır; aksine, sorunlar giderek artmış demektir. 

Değerli milletvekilleri, 22'nci Dönemde tarımla ilgili olarak çıkardığımız yasaların çoğu Avru
pa Birliği uyum yasaları çerçevesinde, müktesebatın bir parçası olarak hazırlanmış ve çıkarılmıştır. 
Maalesef, bu yasaların birçoğu ülke gerçekleriyle örtüşmeyen düzenlemeler olarak yasalaşmıştır. Şu 
anda görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı üzerindeki görüşmeleri televizyonları başında izleyen va
tandaşlarımız, belki de -başta da söylediğim gibi- Hükümetin, kendilerini düşünerek bir yasa çıkar
dığını düşünebilirler, fakat işin aslı öyle değildir. Bakın, Komisyon görüşmeleri sırasında Sayın Ba
kan ne diyor: "Avrupa Birliği, gerek kendi içerisinde gerekse üye ve aday ülkelerde, aday olan ül
kelerde kırsal kalkınma ile ilgili fonlardan, bunları, bu ülkeleri istifade ettirmek için birtakım şart-
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lar öne sürmektedir. Bu şartlardan bir tanesi de, bu tür ajansların kurulmasıdır." Şimdi, ben bu ka
yıtları Tarım Komisyonundaki zabıtlardan çıkardığım için, tamamen doğrudur. 

İşte bu nedenle, başta da söylediğim gibi, Hükümetiniz, içeriği vatandaş tarafından anlaşılma
sın diye, bir temel yasa dayatması olarak Meclise getirmiştir. 

Değerli arkadaşlar, Komisyonda da, yine Genel Kurulda karşı karşıya kaldığımız yöntemin bir 
benzeri uygulanmış ve tasarının ayrıntılı bir şekilde tartışılma olanağı bulunamamış, önerilerimiz 
dikkate alınmamıştır. Tasarıda, faydalanıcıların kimler olduğu belirtilmemektedir, komisyonların 
kimlerden oluşacağı, komitenin ne anlama geldiği, desteğin kavram olarak ne olduğu, araçların ne
ler olduğu gibi eksiklikler, maalesef giderilememiştir. "Kuruluş" başlıklı 3'üncü madde ile Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir 
kurum olarak tanımlanmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, Hükümetinizin özerklikten ne anladığı da burada açıkça ortaya çıkmakta
dır. Bakın, yasanın 14'üncü maddesinin ikinci fıkrasında kurumun üst yönetiminin oluşma şartları 
nasıl tanımlanmış: "Başkan Bakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanır. Genel Koordinatör, 
Hukuk Müşaviri, Koordinatör, il koordinatörleri, uzman, denetçi ve danışmanlar Başkanın teklifi 
üzerine Bakan onayıyla, bunların dışında kalan diğer personel ise Başkan tarafından atanır. " 

Yine aynı maddenin sekizinci fıkrasıyla "Sözleşmeli personele verilecek her türlü ödemeler 
dâhil net ücretler Bakan tarafından belirlenir." ifadeleri yer almaktadır. 

Şimdi, 14'üncü maddede durum böylesine açıkken, kurumun başkanının Bakanın önerisiyle 
atandığı ve kuruma aktarılacak yerli kaynağın Bakanlıkça tespiti idari ve mali özerklikten bahset
me olanağını ortadan kaldırmamakta mıdır? Bu durumda kurulacak bir kurumun idari ve mali 
özerkliğinden bahsedilebilir mi? 

Yine, yasanın 6'ncı maddesiyle "Kurumun en üst amiri olan Başkan, Kurumun icraatından ve 
emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Bakana karşı sorumlu olup, aşağıdaki görev, yetki ve 
sorumluluklara sahiptir." denip, görevleri sayılmaktadır. 

Madde incelendiğinde, kurumun başkanının çok geniş yetkilere sahip olacağı anlaşılmaktadır. 
İdari açıdan atanmış ve bütçesi üzerinde Bakanın bu kadar etkili olduğu bir başkan, iktidara rağmen, 
nasıl özerk olarak kalabilecektir? Göreve başlayış şekli açısından Hükümetin memuru olmaktan öte
ye gidemeyeceği anlaşılan bir kurul başkanı Hükümete rağmen nasıl özerk kararlar alabilecektir? 

Yine, tasarının 9'uncu maddesinde oluşturulacağı ifade edilen, izleme ve değerlendirme komi
tesiyle ilgili olarak, birinci fıkrasında, sivil toplumun katılımına açık olduğu vurgusu yapılmasına 
rağmen, aynı maddenin ikinci fıkrasında komitenin üyeleri tanımlanmıştır ve tanımdan da anlaşıl
maktadır ki komitenin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Melik, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
MEHMET VEDAT MELİK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
...tümü memur niteliğini haiz 11 kişiden oluşacaktır. Bu hiyerarşik yapıdan özerk bir anlayış

la eylem beklemek pek mümkün görünmemektedir. 
Değerli arkadaşlar, bu tür kurumların, kuruluşların dünyada örnekleri vardır. Örneğin Amerika 

Birleşik Devletleri'nde uygulanan kırsal kalkınma projelerinde ise üst kurul oluşturulduktan sonra 
bu işi yürütebilecek arzulu, istekli, bölgeyi iyi tanıyan bir takım kurmakla işe başlanmaktadır, ama 
yasayı tamamen incelediğimiz zaman bu yasanın bu ihtiyaçlara çözüm bulamayacağı, ülkemizde 
fazla sorunları çözemeyeceğini görmekteyiz. 
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Kırsal kalkınmadaki bizim anahtar kavramlarımız, yoksulluğun giderilmesi, çevre kalitesini ar
tırıcı kalkınma, insana önem veren kalkınma ve kurumsal değişimdir. Kırsal alanda istihdam alanı 
açmadıkça, kırsaldaki yaşam seviyesini en az ilçe merkezleri düzeyine getirmedikçe, ne İstanbul'un 
sorunlarını ne de Türkiye'nin sorunlarını çözemeyiz değerli arkadaşlar. 

Bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Komisyon sırasındaki milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanın da isteği üzere, gerekli notlar 

alınamıyor, arkadaşlarım konuyla ilgili olarak görüşmeleri takip edemiyorlar. Lütfen, Sayın Köşde-
re, saygıdeğer arkadaşlarım, Sayın Bakana gerekli notlar iletilemiyormuş. Lütfen, bürokrat arkadaş
lar da yerlerine otursunlar. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan. 
Buyurun Sayın Özdoğan. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekili arkadaşlarım; tekrar huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, milletim ve ülkem adına bir dileğim var; AK Parti Hüküme

tinin tarım alanını şekillendirici önemli bir adım atmadan ve Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde 
tarıma ilişkin düzenlemelerde etkili olmadan bir an önce gitmesi. 

Tarım ve çiftçi politikaları, ülkelerin kaderlerini bir yüzyıl kapsamında ve derinliğinde etkile
yebilecek özelliklere sahiptir. 20'nci yüzyıl hatırlanırsa, eski Doğu Bloku ülkelerinin çiftçiyi ve ta
rımı ihmal eden, arka plana iten politikalarının bu ülkelerin kaderlerini nasıl acıklı bir plana soktu
ğunu çağdaşımız herkes biliyor. Ben, ülkem tarımı ve çiftçisi adına AK Partiden bu nedenle son de
rece endişe ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliği müzakere süreci tek başına Türk tarımının gideceği yönü 
belirleme özelliğine tabii ki sahip değildir. Bu süreçte önemli olan, Türk tarımı için siyasi iktidar
ların çizeceği ve üzerinde durmakla direteceği yoldur. AK Parti Hükümeti tarımımız için hiçbir nok
tada ısrarcı, inatçı ve inançlı olmadığını şu ana kadar her alanda bizlere göstermiştir. AK Parti 
Hükümeti, Türk tarımının ve Türk çiftçisinin tabii ki Avrupa müzakerelerinde önümüzdeki dönem
de avukatı olamayacaktır. Sahip olduğu gücü kotalardan, tarım sektörünün zayıflatılmasından yana 
ve millî çıkarlardan öte bir yerde kullanacaktır çünkü. 

Değerli arkadaşlar, Türk çiftçisinin hiçbir arzusu, hiçbir ihtiyacı bu Hükümet tarafından dikka
te alınmamıştır şu ana kadar. Çiftçimizin üretim esnasındaki girdilerden KDV alınmaması yönünde 
çok acil bir ihtiyaç talebi vardır. Mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, yem gibi temel girdilerden alınan 
KDV, zaten korumasız olan Türk çiftçisinin belini tamamen bükmektedir. Bu talep, ne Sayın Baş
bakan ne de Maliye Bakanının umurunda şu ana kadar hiçbir zaman olmamıştır. Türk çiftçisi ayak
ta kalma ve yok olmama çabası içinde ve çok zor bir durumdadır. Çok merak ediyorum: Avrupa ül
kelerinde çok değerli olan çiftçiler, AK Parti Hükümetinin gözünde neden bu kadar değersizdir? 
Bunun sebebini az önce izah etmeye çalıştım. 

Değerli arkadaşlar, bu Hükümetin şeker pancarı, tütün, çeltik, pamuk üreticisini silindir gibi 
ezen politikalarının yanı sıra, vatandaşın kursağından geçen ete de maalesef saldırdığını hepimiz bi
liyoruz. Hükümetin yanlış politikaları sonucu hayvancılık gerilemiş ve tükenme noktasına gelmiş
tir. Son yıllarda giderek ağırlaşan olumsuz gelişmeler, öncelikle hayvansal gıdayla beslenme ihtiya
cı olan halkımızı, ülkemizde hayvancılıkla uğraşan kesimler ile bu sektörde profesyonel olarak ça
lışan meslek mensuplarının çalışma şartlarını, istihdam alanlarını ve iş güvenliği konularını da sı
kıntılı bir noktaya getirmiştir. Bu şartlarda, özellikle kırmızı et ve süt alt sektörlerinde Avrupa Bir
liğine uyum sağlanabilmesi ve rekabet edilebilmesi mümkün görülmemektedir. 
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Ülkemizde hayvancılık sektörünün en başta gelen sorunları, örgütsel ve yönetimsel sorunlar
dır. Çok amaçlı kırsal kalkınma kooperatifleri yerine, Avrupa Birliğinde olduğu gibi, üretim alt sek
törlerine göre besi, süt, tavukçuluk, arıcılık, ipek böcekçiliği ve bu gibi örgütler kurulmalı, üretimi 
sanayi ve pazarlamayla entegre olabilecek ihtisas kooperatifi modeline gidilmelidir. "Hayvancılığı 
destekleme projeleri" adı altında, köylülerimize yıllardır birer ikişer baş hayvan dağıtmakla hayvan
cılığın kalkınamayacağı artık bilinmeli ve görülmelidir. Hayvancılıkta hedef, orta ve büyük ölçekli 
işletmeler kurulması olmalıdır. Şu anda kırsal alana yönelik yapılan çalışmalar, hayvancılık faaliye
tinden kırsal kalkınma ve kırsal sanayileşmeden uzak bulunmaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesinde, 
hayvancılık geliştirilmeden kırsal ekonomik kalkınmayı başarmak mümkün olmamıştır. Hayvancı
lık sektörü, tarımda istihdam fazlası nüfusun düşük maliyetle istihdam edilebileceği ve katma değe
ri yüksek olan önemli bir faaliyet alanıdır, çünkü, Avrupa Birliği ülkelerinde tarım ve hayvancılık
ta fiilî istihdam düşük görülmesine rağmen hayvancılık sektörünün toplam istihdamdaki payı, doğ
rudan ve dolaylı olarak, Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya'da yüzde 20, Hollanda'da yüzde 
30'dur. Maalesef, ülkemizde bugüne kadar yürütülen yanlış tarım politikaları sonucu hayvansal üre
tim hep geri plana itilmiş ve ağırlık bitkisel üretime verilmiştir. Oysa, yapılması gereken öncelikli 
iş, tarımsal üretimde hayvancılığın hâlen yüzde 25-30'lar düzeyinde olan payını, Avrupa Birliğinde 
olduğu gibi, yüzde 50'nin üzerine çıkarmak ve bitkisel üretim ağırlıklı olan desteklemeleri hayvan
sal üretime yönlendirmek gerekmektedir. 

Tüm dünyada hayvancılık sektörü, yönetimsel olarak veteriner hizmetleri merkezlidir. Veteri
ner hizmetleri her ne kadar hayvancılık faaliyetiyle ilgili görünse de zoonoz hastalıklar ve gıda gü
venliği yönüyle halk sağlığını da yakından ilgilendirmektedir. Ülkemizde, gelişmiş ülkelerin tersi
ne bir uygulamaya gidilerek veteriner hizmetleri hem hayvancılık hem de koruyucu halk sağlığı fa
aliyeti alanlarından uzaklaştırılarak etkisiz kılınmıştır. Hayvancılık ve veteriner halk sağlığı alanla
rında istenilen düzeye ulaşılması düşünülüyorsa, veteriner hekimlere, bu idari yapılar içinde gere
ken yetki ve sorumluluklar verilmelidir. 

Nitekim, yeni yayınlanan 2006 yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu'nun gıda güvenliği ve ve
terinerlikle ilgili kısmının sonuç bölümünde "Veterinerlik, bitki sağlığı ve gıda sektörlerinde sınırlı 
ilerlemeler kaydedilmiştir. Ne yasaların belirlemiş olduğu çerçeve ne de idari yapılar Avrupa Birli
ği müktesebatına uyulmasına izin vermemektedir. Kontrol sistemi yetersiz kalmaktadır. Veteriner 
hekimlik alanında esas sıkıntı, özellikle hayvan hastalıklarının kontrolü ve endikasyonuyla ilgili." 
denilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, Tarım Bakanlığının örgütlenme biçimi de çok irrasyoneldir. Tarım ve Kö-
yişleri Bakanlığında mevcut fonksiyonel yapılanma yerine sektörel yapılanmaya gidilmeli ve hay
vancılık yönetimi çok başlılıktan kurtarılmalıdır. Uluslararası Cenevre Antlaşması'na uygun olarak 
veteriner hizmetlerinin yürütüldüğü diğer bakanlıkları da içine alacak şekilde hayvan sağlığı, has
talıklarla mücadele, yetiştiricilik, ıslah, gıda güvenliği ve veteriner halk sağlığı, hayvan hakları ve 
refahı, hayvan besleme, sınır kontrolleri ve bilgi iletişim sistemlerini kapsayacak ve Avrupa Birli
ğiyle uyumlu olacak şekilde veteriner çerçeve kanunu bir an önce çıkarılmalıdır. 

Avrupa Birliği müktesebatının yaklaşık yüzde 25'i veteriner hekimlikle ilgili konulardan oluş
maktadır. Ülkemizde Avrupa Birliğinde rastlanmayan hayvan sağlığının yanı sıra insan sağlığını ve 
dolayısıyla ülke ekonomisini de tehdit eden önemli salgın ve zoonotik hayvan hastalıkları yok edi
lemediği sürece Avrupa Birliğine katılım aşamasında çok ciddi sorunlarla karşılaşacağımız muhak
kaktır. Ayrıca da, hayvansal kökenli gıdalarda Avrupa Birliğinde olduğu gibi çiftlikten sofraya ka
dar tüm aşamalarda veteriner kontrolü zorunluluğu kuralının ülkemizde de uygulanması için gerek
li önlemler alınmalıdır. Avrupa Birliği tarafından müktesebata uyum için 5179 sayılı Gıda Yasa-
sı'nda yapılması istenen değişiklikler daha fazla gecikmeden yapılarak gıda terörü önlenmelidir. Her 
hafta, hemen hemen her gün ülkemizin çeşitli yerlerinde gıda zehirlenmeleri vakalarına rastlıyoruz. 
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Maalesef Tarım Bakanlığı bunlarla baş edemiyor. Ülkemizde bugüne kadar veteriner hizmetleri 
uluslararası normlara ve Avrupa Birliğine uygun yapılandırılmadığı için hayvanlardan insanlara... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
...hayvanlardan insanlara gıda ve diğer yollarla bulaşan zoonoz hastalıklar giderek artış gös

termiştir. Bunlarla ilgili mücadeleyi Tarım Bakanlığı en geniş anlamda mutlaka yerine getirmek du
rumunda ve mecburiyetindedir. 

Değerli arkadaşlar, hayvancılığımıza ve tarımımızın diğer alanlarına ilişkin bu anlattıklarımın 
ülkemiz lehine çözümlenmesi için ihtiyacımız olan şey, en başta Türk tarım ruhunu taşıyan bir si
yasi yönetim ve Türk tarımı için inatçı bir siyasi ruhtur; o da AK Parti Hükümetinde yoktur. Seçim 
öncesi dönemde Türk milliyetçiliğini oynamaya başlayan AK Parti Hükümetinin, milliyetçilik için 
en önce Türk çiftçisinin nasırlı elini ve ayağını öpmesi gerekir; Türkiye'yi uluslararası planda yük
sek tutmanın yolunun da Türk çiftçisinin ellerinde yattığını görebilmesi gerekir diyor, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
AK Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sayın Salih Kapusuz. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletveki

li arkadaşlarım; Grubumuz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz yasa, günü, günceli ve gerçek anlamda çağdaş bir yönetim anlayışıy

la ülkemizdeki tarımı verimli kılmak ve aynı zamanda kırsal kalkınmayı da öne çıkartarak tamam
lamaya yönelik kurumsal bir adımdır. Böyle bir faaliyet, elbette, oluşturulmak istenen amacına yö
nelik bu çalışmaların başlatılmış olmasını, ülkemiz adına, iktidar-muhalefet farkı gözetmeksizin 
Türk çiftçisi adına önemli bir adım olarak kabul ediyoruz. Bu adımın atılabilmesi için, hem kendi 
imkânlarımız hem de uluslararası, özellikle Avrupa Birliği süreci, Katılım Ortaklığı Belgesi ve ta
rım stratejisi açısından böyle bir yasanın çıkartılması, ülkemiz ve çiftçimiz adına bir kazanımdır. 

Değerli arkadaşlar, bu yasayı temel yasa yaptık. Gerçekten, önemli bir yasa. Ben, arkadaşları
mızın tenkitvari de olsa katkılarını, bu yasa için orta yere koyduğu düşüncelerini önemsiyorum. Ba
kanlığımız da ilgili arkadaşlarımız da bu konuyla ilgili olarak müzakereler sırasında öne çıkartılan 
hususları yakinen takip ediyorlar. İnancım odur ki, bu yasa, çiftçimiz adına, ülkemiz adına, bundan 
sonraki birçok gelişme için bir imkân olarak önümüzde durmaktadır. 

Tarım denilince, riskli bir alan, yağış olur, bir problemi; yağış olmaz, kuraklık olur, başka bir 
problemi; az ürün olur, başka problemi; çok üretim olur, rekolte yüksek olur, başka problemleri sü
rekli bünyesinde taşıyan riskli bir alandır tarım. Dolayısıyla, tarımın da verimli olabilmesi için su
lu tarım çok öne çıkmaktadır. Bizim, birçok riski azaltmamız, verimi yükseltmek için tarım konu
sunda mutlaka ama mutlaka sulu tarımı önemsememiz lazım. 

Arkadaşlarımızdan bir konuşmacı, değer verdiğim bir arkadaşım dedi ki: "Bir dört yıl geride 
kaldı, beşinci yıldayız, bir metre karelik sulama projesi hayatiyet kazanmadı, bir alanı genişleterek 
sulanan miktarın biraz daha genişlemesi için hiçbir gayret olmadı." diye çok üzücü, benim de biraz 
düşündüğüm, derhâl yetkililerle temasa geçerek size aktarmam gerekli olan bilgileri vermeme se
bep olan bir konuşma yaptı. 

Şimdi, gerçekten, bu geçirdiğimiz dört yıl, beş yıl içerisinde, biz, yeni sulama alanlarına hiçbir 
katkı, hiçbir yatırım yapmadık mı? Bizi burada izleyen, dinleyen bölgelerimizdeki bütün insanları
mız, elbette, bu konuşmaları da herhalde değerlendirmektedirler. 
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - "GAP'ta" dedi... "GAP'ta" dedi, GAP'ta... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli kardeşlerim, bakınız, birincisi şu: Sulama teknoloji

sinde bir devrim mahiyetinde bir adım atılmıştır. Şimdiye kadar klasik sistem, açık kanalet sistemiy
le ne yapılıyordu? Sulama yapılıyordu. Toprağın çoraklaşması başta olmak üzere, su israfından... 

K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Salih Bey, GAP'la ilgili söyledi, Türkiye için değil. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - "GAP'ta" diye söyledi. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim, ben... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Tutanakları var, tutanaklar... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkanım, ben, arkadaşım burada olsaydı, ona da ayrı

ca soracaktım. Kendisi burada yok, gelince... 
BAŞKAN - Sayın Hatibe müdahale etmeyelim. 
Buyurun Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - ...ve tutanaklara dönüp bakmak imkânına sahibiz, ama, be

nim bir şey düzeltmek için bunları söylemek ihtiyacım var. 
Birincisi şu: Sulama teknolojisinde değişiklik yaptık. Kapalı sistem, boruyla, damlama ve bir 

de yağmurlama sistem, çağdaş anlamda, verimliliğin temel sulamadaki öncelikleri arasındadır. 
HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Daha önce vardı bu sistem Salih Bey, bugün mü icat 

oldu? 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, yaygın değildi ve özellikle icat olarak değil, Devlet Su 

İşleri bundan sonra planlamış olduğu bütün yatırımları buna yönelik hazırlamakta, buna yönelik 
proje yapmakta ve buna yönelik uygulamaya geçmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Su İşlerinin bu alandaki sorumluluğuna giren Türkiye'mizle ilgi
li bir haritasını size göstermek istiyorum. Bakınız, bu haritada Türkiye'nin bütün noktalarında -
herhalde görüyorsunuz- her türlü yatırımla ilgili işaretleme yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi yeşille 
gösterilen alanlar sulamayı ifade ediyor, barajlar ve göletler koyu maviyle, enerji santralleri kırmızıy
la, içme suyu tesisleri açık maviyle, gri renkte olanlar da taşkın korumayla ilgili olarak Türkiye hari
tasında bu dönemde yapılan, 2003-2006 yılı itibarıyla tamamlanmış olan projeleri ihtiva etmektedir. 

Bakınız -bu aşağı kısma da yine dikkatlerinizi çekmek istiyorum- aynı kurum, Devlet Su İşle
ri 2000 yılında 1 proje tamamlamış, 2001 yılında 2 proje tamamlamış, 2002 yılında 6 proje, yani, 
üç yılda 9 tane proje tamamlamış, ama, 2003-2006 sonu itibarıyla ise 363 tane burada gösterilmek
te olan projeyi tamamlamış. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Peki, bu projelerle ilgili olarak kısa bir açıklama yaparsak, değerli arkadaşlar, 105 tanesi baraj 
ve gölet, temeli bizden önce atılmış... İlk geldik, 1.500 tane, Devlet Su İşlerinde proje yığını var. 
İhale edilmiş işlerin bitirilmesi için çeyrek asra, yirmi altı yıla ihtiyaç var. Eğer bu anlayışla gidile
cek olsa bu projelerin hiçbir tanesinin bitme şansı yok ve bunlardan kazanılacak, elde edilecek ge
lirlerin yatırıma döndürülmesi gibi fırsat da yok. En yüksek oranda bitmesi gerekli olandan başla
mak üzere, aşağıya doğru hızlı bir tempoyla bu çalışmaları götürdük. Bakınız, 105 tanesi baraj ve 
gölet, 6 tanesi HES (hidroelektrik santrali), 75 tanesi sulama, 20 tanesi içme, kullanma ve sanayi 
suyu, 148 tane de çevre ve taşkın korumayla ilgili projedir. 

Bakınız arkadaşlar, bunlar için yapılan yatırım miktarı 10 katrilyondur. Peki, yapıldı da ne oldu? 
HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Bunların kaç tanesinin temelini attınız Salih Bey? 

Kaçının temelini attınız? 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Yapıldı da ne oldu? Ne kadar alan sulanıyor derseniz, modern 

sulama anlayışıyla 517.746 hektar arazi suya kavuşmuştur. Sulu tarım yapılmaya başlanmıştır. Bir 
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kez daha tekrar ediyorum, 517.746 hektar. 1 hektar alan sulamaya konulmadı denilirse, bu doğru ol
maz. Bu kadar büyüklükteki alan suya kavuşmuştur. 

Değerli arkadaşlar, yine bu projede, bu haritada gösterdiğim gibi 15 tane şehrimize, 10 milyon 
insanımızın yaşadığı yere, gerçekten, su getirilmiştir, içme suyu. Yine aynı şekilde, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'ne ilk defa boruyla su nakledilmesi startı verilmiştir. Bunu şunun için ifade edi
yorum: Değerli arkadaşlar, elbette sizler de iktidar veyahut da muhalefet milletvekili olarak hiç ayı
rım etmeksizin, bu memlekette daha iyi tarım olsun, tarım daha iyi gelişsin, çiftçimizin hayat stan
dardı yükselsin, sulu tarımın daha çok yapılması lazım, daha verimli üretimlerin yapılması lazım, 
daha çeşitli tarım ürünlerine geçilmesi lazım. Küçülmüş arazilerin daha fazla küçülmemesi için bir
likte kanun çıkardık. Biliyorsunuz, araziler bizde çok bölünmüş. 

HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Pazarlamanın iyi yapılması lazım. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Aynı şekilde pazarlamanın gerçekten yönlendirilerek, izah 

edilerek, teşvik edilerek... 
HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - İhracatın yapılması lazım. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - ...öncülük yapılarak yapılması gerekiyor. Lütfen şuna dikkat 

buyurun: Ürün çeşitliliği açısından hatırlarsınız, değerli arkadaşlar, bakınız kiraz üretiyoruz, vişne 
üretiyoruz, bodur elma sistemiyle daha verimli, tercih edilen elma üretimini teşvik ediyoruz. Kırsa
lımızda özellikle ceviz, badem ve benzeri çeşitlerin yatırımını, üretimini yapmak isteyen herkese 
destek veriyoruz. Lütfen dikkat buyurun, tarımda tam 49 kalem teşvikimiz söz konusu, desteğimiz 
söz konusudur. Bunu yeterli bulmayabilirsiniz, elbette imkânımız olursa, fırsatımız olursa, köylü
müz için, kırsalda yaşayan insanımız için çok daha fazlasını vermeyi canı gönülden istiyoruz. Biz 
onların parçasıyız, onlar da bizim baş tacımızdır. 

HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Sözle olmuyor Salih Bey. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bir başka kalem... Bir cümle daha ifade etmek istiyorum. De

ğerli arkadaşlar, bu sene doğrudan gelir desteği, gübre desteği, mazot desteği dâhil olmak üzere 5,3 
katrilyon destek vereceğiz. AK Parti İktidarı döneminde, bu sene vereceğimiz destekle birlikte, çift
çimize aktarmış olduğumuz para, nakit para 20 katrilyondur. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

MEHMET IŞIK (Giresun) - Karadeniz'e bir şey gelmedi Sayın Başkan. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim? 
MEHMET IŞIK (Giresun) - Karadeniz'e bir şey gelmedi. 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Ege'ye de gelmedi. 
MEHMET KARTAL (Van) - Van'a da gelmemiş. 
HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Nereden çıktı bu 20 katrilyon? 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım... 
Efendim? 
HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Bakan kaç lira dedi, siz kaç lira diyorsunuz! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Şimdi, herhalde bir kez daha ifade etmemde yarar var, Sayın 

Bakanımız söylediler, bu sene yılbaşı itibarıyla Başbakanımız ilan etti, dedi ki: "2007 yılı ödemeleri 
nisan ayının başında ve haziran ayının başında olacaktır." Allah vermesin, bir daha yaşamayalım... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, para sesi duyulunca ortalık hareketlendi, demek ki sıcak bir şey; 

bak, görüyorsun yani... 
Buyurun, konuşmanızı tamamlayınız. 

- 5 1 2 -



TBMM B: 74 13 . 3 . 2007 O: 4 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkanım, hemen tamamlıyorum, özür dilerim. Özür 
dilerim. 

HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Vermediğiniz hâlde "verdik" diye kandırıyorsunuz vatandaşı. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Allah korusun, bir ilçemizde, bir bölge

mizde, bir ilimizde bundan sonra felaket olmasın. Felaket olan illerimizde öncelik verildi, bunlann 
ödemeleri yapıldı, diğer illerimize de bu planlanan şekliyle yapılacaktır. Dolayısıyla, biz nereye 
bakmak durumundayız? Önümüze bakmak. Daha iyiye, daha güzele ulaşmak için hep birlikte kat
kı vermeliyiz. 

Şu yasayı engellemek için karar yeter sayısı istemek, şu yasada engelleyici birtakım yollara gir
mek, çiftçimiz adına doğru bulmadığım yanlış tavırlardır. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Avrupa Birliği adına, Avrupa Birliği... Çiftçi değil, doğru ko
nuş ya! Avrupa Birliği ya! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkanım, bakınız, adına ne derseniz deyin, bizim bü
tün amacımız, milletimize hizmettir. Avrupa Birliğinden bir kaynak varsa, onu da aktarırız. 

MEHMET KARTAL (Van) - Bütçede binde 1 değil mi? 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, aktarırız. 
HÜSEYİN EKMEKCİOGLU (Antalya) - O zaman, niye karar yeter sayısını bulundurmuyor

sunuz Sayın Kapusuz? 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, bunun, direkt olarak Avrupa Birliğiyle değil de 

çiftçimizle, milletimizle, ülkemizle alakalı olduğunu... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Çiftçiyle alakası yok! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - ...kavramanız lazım diye düşünüyor, hepinize saygılar sunu

yorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Bölüm üzerinde, şahsı adına, Konya Milletvekili Özkan Öksüz. 
Sayın Öksüz, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; evet, biz, bu ka

nunu, Avrupa Birliği adına değil, çiftçimiz adına çıkarıyoruz. Neden çiftçimiz adına? 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Gerekçeyi o zaman okumamışsınız Sayın Öksüz! 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Eğer siz, Avrupa Birliğinden alınacak 2 milyar... 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Gerekçeyi okumamışsınız ama! 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - ...şu andaki Türk Lirasına karşıysanız, ona bir şey diyemem. 

Eğer siz, Avrupa'dan gelecek bu yardımlara karşıysanız, tamam, o zaman diyelim ki, Avrupa Birli
ği namına... Evet, benim çiftçime para gidecekse, Avrupa Birliği namına da olsa ben bu kanunu çı
karacağım. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Gelsin! Gelsin! 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Çünkü, bu kanun, benim çiftçime 2,5 katrilyona yakın bir des

tek getirecek. Eğer buna karşıysanız, benim diyeceğim yok size. 
MEHMET IŞIK (Giresun) - Toplama çıkarma bilmiyorsunuz herhalde! 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Arkadaşlar, 1960'lı yıllarda, yeşil devrim olarak adlandırılan ta

rımda modernleşme girişimleri sonucu, makineleşme, kimyevi gübre, geliştirilmiş tohum, ilaçlama 
gibi teknolojik yeniliklerin kullanılmasına başlandı. Modern tarım, gelenekçi tarımla uğraşanları, 
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özellikle küçük üreticiyi, topraksız köylüleri doğrudan etkilemiş, bu da köylerden kentlere göçleri 
hızlandırmış, mevsimlik işçi göçünü de ortaya çıkarmıştır. Kırsal kalkınma, özünde, kentler ve kır
sal alandaki sosyokültürel, ekonomik farklılıkların mümkün olduğu kadar ortadan kaldırılarak bir 
dengeye kavuşturulmasını, kırsal nüfusu yerinden kalkındırmayı, bir başka deyişle, göç ve istihdam 
sorunlarını yerinden çözmeyi amaçlandırmaktadır bu kanun. 

Türkiye'de, kırsal yerleşimler sayıca fazla, nüfus olarak küçük ve yerleşim düzeni olarak dağı
nıktır. Bu durum hizmet götürme maliyetlerini artırmakta, kırsal kalkınma için yerleşim bazında bu
lunması gereken kriterlerin oluşumunu da güçlendirmektedir. 

Kırsal kalkınma için, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesinde sağlam araçlarla desteklenmiş 
politikaların ortaya konulması kadar, bu politikaların uygulanması ve izlenmesini sağlayacak olan 
idari yapılanmanın doğru biçimde oluşturulması da önem taşımaktadır. 

Bu kapsamda, ülkemizde bugüne kadar birtakım çalışmalar yürütülmüş, farklı yörelerde doğal 
kaynakların daha iyi değerlendirilebilmesi ve kırsal kesimde gözlenen sosyoekonomik farkların or
tadan kaldırılması amacıyla kırsal kalkınma projeleri uygulanmıştır. 

Bu nedenle, iktidara geldiğimiz günden itibaren, kırsal alandaki çiftçilerimizin gelir düzeyini 
artırmak için elimizden gelen gayretleri sarf ettik. Bizden önceki hükümetler tarım ve hayvancılık 
alanında çiftçimize yeteri kadar destek vermezken, AK Partinin iktidara gelmesiyle tarım ve hay
vancılık destekleri hayli artmıştır. 2002 yılında çiftçimize tarımsal destek olarak 2,051 milyar yeni 
Türk lirası, yani 2 katrilyon para verilmişken, 2006 yılında bu 5 katrilyonu aşmıştır. Hayvancılık 
alanında aynı şekilde verdiğimiz destekler yüzde 729'luk bir artışla rekor olmuştur. Hayvancılık 
sektörü konusunda cumhuriyet tarihinin en fazla desteği verilmiştir. 1990'la 2002 döneminde 600 
projeye 90 milyon yeni Türk lirası verilirken, 2003-2005 yılları arasında kırsal alanda sosyal des
tek projesi ile 629 projeye 400 milyon yeni Türk lirası kaynak aktarılmıştır. Bu durum uygulamala
rıyla, yeni yeni çiftçilerimiz iş sahibi olmuşlardır. 

Kırda yaşayanların yaşam düzeyinin yükseltilmesi için çaba gösterdik. Su Ürünleri Koopera
tifleri Merkez Birliği, Türkiye Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Millî Birlikleri kuruldu. Süt teşvik 
primlerinde kooperatifler lehine düzenlemeler yapıldı. Tarımsal amaçlı kooperatiflerin kuruluş iş
lemleri bizden önce sadece Ankara'da yapılırken, bunları iller düzeyine indirdik. 

Yine, bizim geldiğimiz günden beri genel bütçeden 2003 ile 2006 yılları arasında 29.300 baş 
hayvan, genel bütçeden gene küçükbaş hayvan 70.200... Yine, kırsal alandaki sosyal destek proje
leriyle küçükbaş hayvan desteği yapıldı. Kırsal alanda sosyal desteklerle büyükbaş hayvan 41 bin, 
küçükbaş hayvan 118 bin... Yani, geldiğimiz günden beri kırsal alanda toplam olarak 70.812 bü
yükbaş hayvan dağıttık, 189 bin de küçükbaş hayvan dağıttık. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Köylü niye ağlıyor? 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Arkadaşlar, köylü ağlamıyor. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Köy görmemişsin köy! 
OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Seviniyor, çiftetelli oynuyor köylü! 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Medyanın arkasına saklanıyorsun, medyanın ar

kasında siyaset yapıyorsun. 
BAŞKAN - Sayın Özkan, buyurun. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Arkadaşlar, geldiğimiz günden beri... Geçen gün ben bu kürsü

de yine dile getirdiğimde bir arkadaşımız kalkıp cevap verdi. Türkiye'de hayvancılık miktarı azal
dığı hâlde Türkiye'de süt üretimi yüzde 25 artmıştır. Bu Hükümet döneminde yüzde 25 artmıştır. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - İyi sağıyorsunuz demek ki! 
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ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - 8,5 milyon tondan şu anda 11,5 milyon tona yakın bir süt üre
timi sağlanmıştır bu vermiş olduğumuz destekler, bu dağıtmış olduğumuz hayvanlar sayesinde. 

Benim çiftçim şu anda kazanıyor. Eskiden karasığıra üç kilo-beş kilo yem verirken üç kilo-beş 
kilo süt alan bir çiftçim, şu anda, dağıttığımız inekler sayesinde altı-yedi kilo yemle yirmi beş ve 
otuz kilo süt elde etmektedir. İşte AK Parti İktidarının anlayışı budur, bizim anlayışımız budur ar
kadaşlar. 

HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Hayvancılık öldü, hayvancılığı öldürdünüz. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Verdiğimiz şu andaki desteklerle çiftçimizi ayakta tutmaya gay

ret ediyoruz. Siz istediğiniz kadar şey yapın, şu anda çiftçi bizimle beraberdir, bunu bilesiniz yani. 
Çiftçimizin herhangi bir şeyi yoktur. Siz ancak gazetelerdeki okuduklarınızla yetiniyorsunuz. 

BAŞKAN - Sayın Öksüz, konuşmanızı tamamlayınız. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Köylere beraber çıkalım. 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Araştırma komisyonu kur, çıkalım. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Biz, şu anda çiftçiye verdiğimiz kurs, kırsal alanda tarım yapan, 

susuz tarım yapan çiftçimize vermiş olduğumuz desteklerle çiftçimizin yapmış olduğu masrafların 
hepsini destek olarak kendilerine veriyoruz. Bunu bilesiniz yani. 

OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Ne teşviki vermiş bunlar? 
BAŞKAN - Sayın Öksüz, konuşmanızı tamamlayın. Süreniz doldu, lütfen... 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Devamla) - Bitiriyorum. 
Çiftçilerimizin almış olduğu üretim de kendi ceplerinde kalıyor. 
Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Bunlar ayrı bir dünyada mı yaşıyor? 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Ben köylüyüm. Ben şu anda köyde yaşıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Anadol, açıklama mı yapacaksınız? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Evet efendim. 
BUYURUN - Buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Neyse, torpil yaptınız Kemal Bey'e. Olsun. 
BAŞKAN - Grup başkan vekillerine o kadar olur. 

VI. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Grubu adına konuşan Muğla Milletvekili Gürol Er-

gin'in bir ifadesinin yanlış anlaşıldığı gerekçesiyle açıklaması 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; önce, Sayın 

Başkana, bana söz olanağı tanıdığı için, gerçekten, teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatinde de siz
leri fazla meşgul etme niyetinde değilim. 

Sayın Salih Kapusuz, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Grup Başkan Vekili olarak, ay
nı zamanda Partinin sözcüsü olarak görüşlerini dile getirdi; saygı duyuyorum, katılmamakla bera
ber konuşmaya. Kendisi bilgilerini tekrarladı, Meclisi bilgilendirdi, arkadaşlarımız itiraz ettiler. 
Şimdi benim kürsüye çıkma nedenim şu: Herhangi bir sataşmada filan bulunduğu iddiasında deği
lim. Böyle bir şey de olmadı; ama "69'uncu maddeyi göre kendisine izafe edilen görüş değiştiril-
mişse, tahrif edilmişse, bir milletvekili, bir grup veya bakan bu konuda söz isteyebilir" diye Sayın 
Başkandan talepte bulundum. O da bana bu olanağı tanıdı. Tekrar teşekkür ediyorum. 
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Şimdi, Sayın Salih Kapusuz birtakım teknik bilgiler verdi, Devlet Su İşleri çalışmalarıyla ilgi
li olarak. Bu bilgileri Meclise sunma gerekçesi de şuydu: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ko
nuşan Muğla Milletvekili Sayın Gürol Ergin birtakım cümleler sarf etti, iddialarda bulundu. İsim 
verin veya vermeyin, CHP Grubu adına konuştuğu için ona izafe edilen görüş ve "Gürol Ergin, Ada
let ve Kalkınma Partisi iktidarında bir karış, bir metre sulama alanı açılmadığını söyledi." diye id
diada bulundu ve ondan sonra da konuşmasını bu iddia üzerine bina etti, işte, haritaları gösterdi, 
Devlet Su İşlerinin çalışmalarını anlattı. 

Şimdi, Devlet Su İşleri, devletin kurumudur. İster Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ister 
Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında ister başka partilerin iktidarında Devlet Su İşleri gibi bir ku
rumun çalışması, Türkiye'de sulanan alanların genişletilmesi, Devlet Su İşleri tarafından genişletil
mesi, bizi ancak memnun eder. 

Ayrıca, tabii, bu memnuniyetin dışında, Adalet ve Kalkınma Partisiyle hiç ilgisi olmasa bile -
geçen gün Orman ve Çevre Bakanı da söylemişti- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yaptığı her 
çalışma memleket hayrına olmamıştır. Bilim dışı, akıl dışı çalışmalarla, koskoca Amik Gölü, Hatay 
ilindeki Amik Gölü kurutulmuştur, haritadan silinmiştir. Ramsar Sözleşmesi'nde Türkiye Cumhuri-
yeti'nin imzası vardır, sulak alanların korunması, kurtarılması yolunda. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Anadol, tamamlayın konuşmanızı. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Tamamlıyorum. 
Ama, sulak alanlar "bataklık alan" diye kurutulmuştur ve hiçbir faydası da olmamıştır çiftçiye. 
Şimdi, Gürol Ergin ne demiş? Tutanak elimde, ondan söz aldım: "Kalkınma... Bakın, görüştü

ğümüz yasa nedir? Kırsal kalkınma. Şimdi soruyorum -Sayın Bakan burada- Güneydoğu Anadolu 
Projesi çerçevesinde, siz iktidara geldiğinizde, dört buçuk yıl önce sulanan alan ne kadardı GAP 
Bölgesinde, bugün ne kadar? Bir metre kare artış sağlayamadınız; bu mu kırsal kalkınma? Bu muy
du kırsal kalkınma? Bu kafa mıdır kırsal kalkınmayı gerçekleştirecek olan? Mümkün mü arkadaş
lar? Sulama olmadan kırsal kalkınma olur mu? Türkiye'nin en netameli bölgesini bile boş verdiniz. 
Ondan sonra, 'kırsal kalkınmayı sağlıyoruz' diyorsunuz." diyor Gürol Ergin ve Sayın Bakan, Sayın 
Salih Kapusuz veya Adalet ve Kalkınma Partisinden herhangi bir milletvekili bu sözlere itiraz et
miyor. Çünkü, bu söz doğru. Burada Urfa milletvekillerimiz var, sizden de, bizden de; GAP bölge
sinin diğer milletvekilleri var. Eğer, bu iddia yanlışsa, çıkın onu yalanlayın. Bizim Grup Sözcümü
zün iddiası GAP'la ilgilidir. İddia budur. Bir daha tekrarlıyorum bunu, Türkiye'yle ilgili değildir; dü
zeltiyorum. 

Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Anadol. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

9.- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/1245) (S. Sayısı: 1261) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın Bakanın söz talebi var. 
Hükümet adına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker; buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Tabii, ne zaman bu yüce Mecliste tarımla ilgili bir mevzuat, bir kanun görüşülmeye başlansa, 

maalesef, muhalefet etme telaşıyla, her yapılana illa muhalefet etme endişesiyle gerçekler çarpıtıl-
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makta ve kamuoyu yanlış bir şekilde bilgilendirilmektedir. (CHP sıralarından "Yok, yok" sesleri) Her 
ne kadar, tabii, partimizin, AK Partinin değerli sözcüleri bunlara zaman zaman cevaplar vermekte, 
açıklamalar yapmakta ise de, maalesef, tekrarlanıyor bu yanlışlar ve bu da, tabii, üzücü olmaktadır. 

Şimdi, en son konuyla... Tabii, işin başında, ismi de söylendiği için, ana muhalefet partisinin 
değerli sözcüsü, GAP'la ilgili, sulamada bizim bir katkımızın olmadığını söyledi. Değerli arkadaş
larım, bu, doğru değildir. Şimdi, ben, size bir rakam vereceğim: GAP'ta 1995 yılında, Harran'a su
yun verildiği yıl, bu yıldan 2003'e kadar toplam olarak 162 bin hektar alan sulamaya açılmıştır. 
2003-2006 yılları arasında, yani AK Partinin Hükümet ettiği yıllarda ise 94 bin hektar alan ilave 
olarak sulamaya açılmıştır. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - GAP'ta? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - GAP'ta. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Bakan, biraz doğru konuş! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Tekrar ediyorum, 

GAP'ta, yani, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Projesi kapsamında. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Yani, kaçtan kaça çıktı, söyleyin bakalım rakamı... 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - 160'a 90 daha ekleyeceksin. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Kaça? 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - 160'a 90 daha ilave edeceksin. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Biraz önce söyle

dim Hocam, sizin anlamanız gerekiyordu... 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Zaten sen anlayamamışsın ki. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Ama, doğru konuşmuyorsunuz... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Ama, değerli mil

letvekilleri... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanımızı dinleyelim, karşılıklı tartışmayalım. 
Sayın Bakanım, buyurun, Genel Kurula hitap edin. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Doğru konuşsunlar ya! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Değerli milletve

killeri, GAP bölgesinde 256 bin hektar alan sulamaya açılmıştır toplamda ve biraz önce de söyledi
ğim gibi, bunun 94 bin hektarı AK Parti Hükümeti zamanında sulamaya açılmıştır, 2003-2006 yıl
ları arasında. (AK Parti sıralarından alkışlar) İnanmayan gider ölçer. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Hoca Nasrettin kürsüye çıktı!.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Bir şey daha söy

lüyorum değerli milletvekilleri: Bakın, 2002 yılında Türkiye'de toplam olarak 4 milyon 230 bin 
hektar alan sulanmakta idi ve AK Partiden önce ortalama olarak yılda en fazla 60 bin hektar alan 
sulamaya açılıyor bütün Türkiye'de. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Her şeyi siz yaptınız, geçmişte hiçbir hükümet yoktu! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Bizim dönemi

mizde birçok şey yapıldı. Her şeyi elbette ki biz yapmadık; ama, daha birçok şeyi de yapacağız. 
Şimdi bakın, 2003 yılında 152 bin hektar, 2004 yılında 110 bin hektar, 2005 yılında 210 bin 

hektar, 2006 yılında 100 bin hektar, toplamda 572 bin hektar alan AK Parti Hükümeti zamanında 
Türkiye'de sulamaya açılmıştır değerli arkadaşlar. (AK Parti sıralarından alkışlar) Yani, bunun ma-
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naşı şudur: 2002 yılında, hükümeti devraldığımız yılda, toplam sulanan alan 4 milyon 200 bin hek
tar iken, bu, 2006-2007 yılı başında 4 milyon 800 bin hektar alana çıkmıştır. Dolayısıyla, bu, AK 
Partinin yaptığı bir icraattır. 

Yetmemiştir değerli arkadaşlar, Harran'da daha önce "vahşi sulama" diye tabir ettiğimiz yüzey 
sulamasının yarattığı sorunları, hem toprakla ilgili sorunu hem de çevre ve su israfı konusunda ya
rattığı sorunları göz önünde bulunduran Hükümetimiz, geçtiğimiz yıl, kırsal kalkınma yatırımları 
kapsamında, yüzde 50 hibe destekli damla sulama projeleri hayata geçirmiştir. 2006 yılı içerisinde 
damla sulamayla ilgili 220 tane proje kabul edilmiş ve bunlar yüzde 50 oranında hibe yoluyla des
teklenmiştir. Bu da AK Partinin... 

Yetmedi, bir şey daha söylüyorum: Şimdi, bu yıl, önümüzdeki haftalarda, bu yüzde 50'yi de 
ödeyemeyecek olan vatandaşlarımız varsa, "ben yüzde 50'yi de ödeyemiyorum, benim burada öde
me gücüm yok" diyen vatandaşlarımıza... 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Hepsi perişan, ödeyemezler. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - . . .diyen vatandaş

larımıza biz yeni bir imkân sunuyoruz. O da şu: Ziraat Bankası bunları kredilendirecek. Neye kar
şı? Neye karşı? 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Hükümete karşı! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Devletin verdiği, 

AK Parti Hükümetinin verdiği tarımsal desteklemeleri temlik etmek suretiyle, isteyen vatandaşları
mız, bunun karşılığında, o yüzde 50'yi de, oradan kredi yoluyla alıp, damla sulama, yani modern su
lama tesislerine kavuşacaklardır. Bizim amacımız bu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, Sayın Başkan, ben, bugün, burada görüştüğümüz, görüşmekte olduğumuz 
tasarıyla ilgili, müsaadenizle, bazı açıklamalar yapmak istiyorum. 

Bu kanunun çıkarılmasının sebebi şu. Yani, böyle bir kanun tasarısıyla sizin huzurunuza 
Hükümet olarak gelmemizin sebebi şu: Avrupa Birliği üyeliği kapsamında üye ülkeler, bu safhada 
hazırlanmak için "katılım öncesi mali yardım" adı altında Avrupa Birliğinin bir fonu var. Bu fondan 
bizim istifade etmemiz gerekiyor. Çünkü, diğer bütün aday ülkeler bundan istifade ettiler. Buna 
"EAFRD" diyorlar, yani katılım öncesi mali yardımla ilgili program. 

Şimdi, burada, beş tane bunun bileşeni var. Bizim kanunumuz kapsamındaki bileşeni, kırsal 
kalkınma bileşeni ve bununla ilgili toplamda 2,2 milyar avro bu beş bileşende öngörülüyor Türki
ye için, 2007-2010 yılları arasında ve bunun yaklaşık 300 milyon avrosu kırsal kalkınma için kul
lanılacak. 

Bunun için ne gerekiyor? İki şart gerekiyor: Bir tanesi bir EAFRD planının hazırlanması ki, biz 
bunu hazırladık, planımız hazır. İkincisi de, bu Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun, yani, 
bu kanun tasarısıyla kurulacak olan organizasyonun tamamlanması. Bu da olursa, tamamlanırsa, yü
ce oylarınızla kabul edilirse, bu da hayata geçmiş olacak. 

Peki, ne yapacak bu Kurum, yani, bu Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ne iş yapacak? 
Şunları yapacak: Kırsal alanda vatandaşlarımızın hazırlayacakları, başvurularını yapacakları projele
ri değerlendirecek ve bunları kabul edecek. Proje uygulamalarının kontrollerini yapacak. Destekle
necek proje faaliyetlerini belirleyecek ve bunlarla sözleşmeler imzalayacak. Projelerle ilgili tahak
kuk, ödeme ve muhasebe işlemlerini yapacak. Proje uygulamalarını kontrol edecek, izleyecek ve de
ğerlendirecek, bunları raporlayacak ve güvenli bir veri tabanı ve bilgi işlem sistemini oluşturacak. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, bugün görüşmekte olduğumuz kanun tasarısıyla 
ilgili bu kalkınma ajansının desteklenecek faaliyet konuları: 
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1) Tarım işletmelerine yatırım. 
2) Tarım ve su ürünleri işleme ve pazarlama yatırımları. 
3) Ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi. 
4) Üretici gruplarının desteklenmesi. 
5) Teknik yardım. 
Hangi sektör desteklenecek? Onu da söyleyeyim: Kırmızı ve beyaz et sektörleri, meyve-sebze 

sektörü, süt sektörü ve su ürünleri sektörü. 
Peki, bu nasıl hazırlandı? Bununla ilgili faaliyetler, bugüne kadar hem kamu hem sivil toplum ku

ruluşları hem de özel sektörle birlikte bu kırsal kalkınmanın üç temel bileşenine ait proje hazırlıkları... 
Bu ajansın kurumsal ve teknik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak, bugüne kadar da, 

yine Avrupa Birliği fonlarından 6,5 milyon avro hibeden bu konuda faydalanıldı. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Teşekkür ediyo

rum Sayın Başkanım. 
Peki, organizasyonu ne olacak bu Kurumun? Bir merkez teşkilatı olacak, genel müdür düze

yinde bunun bir başkanı, ana hizmet birimleri, iki tane genel koordinatörü, beş tane de koordinatö
rü olacak, destek hizmetleri birimleri olacak diğer bütün kuruluşlarda olduğu gibi, danışma-dene-
tim birimi olacak. Bir de, merkez teşkilatında en fazla yüzde 50 personel çalışabilecek, yani bir sı
nırlama var; öyle, dilediğiniz sayıda, dilediğiniz kadar bunu personel ile şişirme, büyütme imkânı 
olmayacak. Bir de tabii, taşra teşkilatında il koordinatörleri olacak. 

Hibeden yararlanmaya hak kazanan proje sahiplerinin yüzde 50'sini proje sahipleri, yani öz 
kaynak, yüzde 37,5'u Avrupa Birliği fonlarından ve yüzde 12,5 da Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin sağlayacağı katkıdan faydalanılacak. 

Bunun dışında, personeli sözleşmeli olacak. Kamu kurumlarından en fazla yüzde 30 alınacak. 
Bir de destek personeli, toplam personel sayısının yüzde 20'sini geçemeyecek. 

Kurum, faaliyetlerini yürütürken, Avrupa Birliğinin her zaman işin içinde olup olmayacağı hu
susunda bir soru var; bize, bu, zaman zaman soruluyor. Burada, projenin seçimi ve uygulanması sı
rasında Avrupa Birliğinin müdahalesi söz konusu değildir, tüm mali yönetimini Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti yapacak. 

Bu fonlardan yararlanmak için böyle bir örgüt zorunlu mu, böyle bir kuruluşu kurmak gereki
yor mu? Evet, gerekiyor. Tüm üye ülkeler bu ajansı kurmuşlar ve gerekli, bununla ilgili masrafları 
da Avrupa Birliği tarafından karşılanmaktadır, ki, biraz önce arz ettiğim gibi biz de bugüne kadar 
belli bir miktar bundan istifade ettik. 

Projeler Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilecek mi peki? Böyle bir soru da var. Projelerin 
seçimi de, fonların dağıtımı da, izleme ve değerlendirilmesi de, bizim kuracağımız bu kurum tara
fından yapılacak, yani, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bir kurumu olarak, bu organizasyon ta
rafından yapılacak. 

Eğer, bu tasarı değerli oylarınızla yasalaşırsa, yasalaşmadan sonra, EAFRD Planı en geç 2007 
Kasım ayına kadar onaylanacak, ulusal akreditasyon 2008 yılının en geç ilk çeyreğinde ve Avrupa 
Birliğinin akreditasyonu ise 2008 yılının ortalarında olacak. 
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Bu projelerden kimler faydalanacak? Değerli arkadaşlar, başta, tabii Türk çiftçisi bundan isti
fade edecek, üretici örgütleri, birlikler, üretici birlikleri, şirketler, kamu kuruluşları ve yerel yöne
timler, yani, belediyeler de bu kırsal kalkınma ile ilgili fonlardan, projeler hazırlamak suretiyle fay
dalanabilecektir. 

Peki, Türkiye'ye bu ajans, bu kurum, ne katacak, hangi katkıları olacak? Özellikle, tabii -biraz 
önce söylediğim gibi, AB hibesi 800 milyon avro civarında toplamda- tarım sektörünün rekabet gü
cü artacak, yeni iş alanları olacak, yeni iş imkânları gelişecek ve bu şekilde, tabii ki, gizli işsizliğin 
önüne geçilmiş olacak. Çiftçi, üretici örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarının pro
je yapma kapasiteleri gelişecek, bir de tarım ve kırsal nüfusun gelir düzeyi yükselecek ve yaşam ko
şullarında iyileşme sağlanacaktır. 

Tabii, bizim, bütün işlerde olduğu gibi bu işte de amacımız, hedefimiz, Türk çiftçisinin daha 
müreffeh, daha iyi bir noktaya gelmesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir de, burada, demin, bir görüşme esnasında, Cumhuri
yet Halk Partisinin değerli milletvekili Gürol Ergin... 

HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, dört dakika geçti... 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - ... bana yönelik 

olarak bir açıklama yapmamı istedi. Ben de, müsaadenizle o açıklamayı da yapmak istiyorum, bu
gün bir gazetede yer alan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Sayın Dengir 
Mir Mehmet Fırat'ın adının geçtiği bir olayla ilgili. 

Burada, şunu tabii düzeltmemiz gerekiyor; ki, düzeltmeyle ilgili resmî bütün girişimler yapıl
dı, basına da bu açıklamalar gönderildi: Sayın Fırat'la ilişkilendirilen bir şirketin, şikâyet üzerine, 
bir ihbar üzerine -ki, bu bize Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna kaynaklı, Dışişleri Bakanlığından ge
len bir ihbardı- bunu, tabii, ilgili birimlerimiz değerlendiriyor ve orada, faksla bildirilen hologram 
numaralarının bir tanesi -son numarası- sehven yanlış olarak Sayın Fırat'la ilişkilendirilen şirketin 
hologramıymış gibi anlaşılıyor ve tabii, işlem yapılıyor, böyle okunduğu için. Ancak, hemen de, ta
bii, ilgili ülkeden bu belgelerin asılları isteniyor ve asılları 9 Mart günü Bakanlığa ulaştı. Asılları 
ulaşınca, bunun, Sayın Fırat'la ilişkilendirilen şirkete ait olmadığı anlaşıldı, bununla hiçbir ilişkisi
nin olmadığı anlaşıldı ve dolayısıyla, diğerleriyle ilgili tahkikat zaten yapılıyor, cumhuriyet savcı
lıklarına gerekli suç duyurulan yapıldı. Bunun dışında, detaylı şey yapılıyor. 

Bu arada, benim söyleyeceğim, tekrar önemle altını vurgulamak istediğim... 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum size de. Lütfen... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sayın Dengir Mir 

Mehmet Fırat'ın ismiyle ilişkilendirilen şirketin hakkında, bu konuda, herhangi bir bu manada iş 
yoktur. Çünkü, tamamen sehven ve faksın bir harfinin, bir rakamının yanlış okunmasıyla oluşmuş 
bir kanaattir. Bu düzeltilmiştir. Tabii, Sayın Fırat'ın da... 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sayın Fırat'ın is

mi geçtiği için, burada, hem kendisinden hem diğer haksız yere ismi bu tür bir tartışmaya konu olan 
şirketten biz özür diliyoruz ve gerekli kişiler hakkında da gerekli işlemler, diğerleri hakkında yapı
lıyor. Bunu da ben bilgilerinize arz etmek istiyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, birleşime on dakika ara veriyorum 

Kapanma Saati: 21.31 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 21.42 

BAŞKAN : Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74'üncü Birleşimi'nin Be
şinci Oturumu'nu açıyorum. 

1261 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın Başkan, ben İç Tüzük'ün 69'uncu maddesine göre söz istiyorum. 
BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım, bir oturumu açayım. Lütfen Sayın Ergin, oturumu aça

yım... Lütfen oturun yerinize efendim... İstirham ederim... 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Hayır, arada gitmesin diye. 
BAŞKAN - Tasarının birinci bölümü üzerinde şimdi söz sırası şahsı adına Giresun Milletveki

li Adem Tatlı'ya aittir. 
Sayın Tatlı, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
GÜROL ERGİN (Muğla) - 69'uncu maddeye göre söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Tatlı. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Yarın nasıl olsa söz alır konuşurum, istediğin kadar verme. O kür

süye çıkacağım. Bana "rakamları tahrif ediyorsun" diyerek, nasıl tahrif ettiğini, halkı nasıl kandır
dığını söyleyeceğim orada. 

O kürsü kimsenin babasının malı değil. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ADEM TATLI (Giresun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumunun Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı, Tarım Bakanlığımızca, 5 Eylül 2005 ta
rihinde Başbakanlığa gönderilmiş, 26 Haziran 2006'da Bakanlar Kurulunda imzaya açılmış ve 4 Ey
lül 2006'da Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiştir. 

Tasarı, 07-09 Kasım 2006 tarihlerinde Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu tarafından kabul 
edilmiştir. Bugün de, Genel Kurula gelerek görüşülüyor. Tasarı, 22 madde ve bir geçici maddeden 
oluşmaktadır. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Onları biliyoruz, yazıyor zaten kaç madde olduğu. 
ADEM TATLI (Devamla) - Kurulacak olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 

Avrupa Birliğine üyelikle beraber tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik tüm destekleri yöneten bir 
ödeme kurumu hâline dönüşecektir. Kurumun yapısı itibarıyla, idari ve mali yönden özerk bir ku
rum olacaktır. Kurumun başkanı ya da tepe yöneticisi ikili veya üçlü kararnameyle atanacaktır. Kal
dı ki, Türkiye'deki özerk kurum ve kuruluşların yöneticileri bu yolla atanmaktadır. Bu, idari özerk
lik açısından bir sakınca doğurmamaktadır. Mali özerklik konusu ise, kurumun denetimi Tarım Ba
kanlığının iç denetim mekanizmalarına bağlı olmayacak, Sayıştay denetimine tabi olacaktır. Yani, 
dış denetim söz konusu olacaktır. Yine, kurumun bütçesi özel olacak, Bakanlığın tasarrufunda ol
mayacaktır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu fonlardan kimler yararlanacak, projeler nasıl belirle
necek? Burada iki öncelik söz konusudur: Birincisi, pazar verimliliği, kalite ve sağlık standartları
nın iyileştirilmesidir. İkincisi de, kırsal alanlarda yeni istihdam imkânlarının oluşturulmasıdır. Tür
kiye'de kırsal alanda yaşayan çiftçiler, üretici örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve bununla ilgili 
toplum kesimleri bu fonlardan yararlanabileceklerdir. Daha da açarsak, şirketler, firmalar, tarımsal 
ürün işleme ve pazarlama alanlarındakiler, hatta, meslek kuruluşları, özel idareler, belediyeler, bu 
projelerin hazırlanmasında, uygulanmasında istifade edeceklerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun gö
revlerinden bahsetmek gerekirse: Proje başvurularını kabul etmek, kaydını yapmak ve değerlendir
mek; proje uygulamalarının kontrollerini gerçekleştirmek; desteklenecek proje faaliyetlerini belir
lemek, sözleşmeleri hazırlamak ve imzalamak; projelere yönelik tahakkuk, ödeme ve muhasebe iş
lemleri ile bunlara ilişkin tüm kontrolleri yürütmek; proje uygulamalarını kontrol etmek, izlemek ve 
değerlendirmek; proje uygulamalarına ilişkin tüm işlemleri raporlamak, güvenli bir veri tabanı ve 
bilgi işlem sistemi oluşturmak, gerekli idari düzenlemeleri yapmaktır. 

Değerli muhalefet milletvekili arkadaşımız Hükümetimizin veteriner hekimlik ve veteriner he
kim hizmetleri konusunda hiç önem vermediğimizi söylediler. 

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Yes, doğru. 
BAŞKAN - Sayın Tatlı, Genel Kurula hitap ediniz. 
ADEM TATLI (Devamla) - Evet... Tarım Bakanlığımız, 2.500 veteriner hekim ve ziraat mü

hendisi almıştır. 1989 yılından beri... 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Teşkilatlarda çalışan meslektaşlarının aldığı maaşı söyle. 
BAŞKAN - Sayın Üstün... 
ADEM TATLI (Devamla) - Tarım Bakanlığına 1989 yılından beri veteriner hekim alınmamıştır. 
FERAMUS ŞAHİN (Tokat) - Sayın Başbakan, o da söylesin, ne var. 
ADEM TATLI (Devamla) - Biz... 2.500 veteriner hekim ve ziraat mühendisinin yarıdan fazla

sı veteriner hekimdir. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Kaç lira alıyor? 
ADEM TATLI (Devamla) - Yine, hayvancılıkla ilgili hiç destek vermediğimiz söylendi. 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Aldığı maaşı söyle, aldığı maaşı. 
ADEM TATLI (Devamla) - Tarımsal kalkınma kooperatiflerine, 2002'ye kadar olan on iki yıl

da, 600 kooperatife 90 trilyon lira ayrılmıştır. Yine, üç senelik dönemimizde 895 kooperatife 591 
trilyon destek verilmiştir. Bunu da hatırlatmak istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, on beş dakika süreyle soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 
Sayın Üstün, buyurun. 
FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Avrupa Birliğiyle müzakerelerde tarım ve hayvancılıkla ilgili başlık, kırsal kalkınmayla ilgili 

başlık askıya alınmasına rağmen bu kanunla görüştüğümüz ve kurulacak olan birliğin parası ve kay
nağı nereden sağlanacaktır? 

İkinci sorum: Milas-Savran köyünden Hasan Hüseyin Demirci aradı, AKP'den bir sözcü arka
daş konuşurken. Kendisine de selamı var. "Eskiden bir yılda alırdık bütün destekleri, şimdi iki yıla 
çıktı. 2006 yılının mısır silajı desteği, mazot desteği, gübre desteği, doğrudan gelir desteği ne za
man verilecek?" diyor. 
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Biraz önce konuşmacı arkadaşlar her şey güllük gülistanlık, reklamcınız Ali Taran gibi, yerse
niz aganigi reklamcısı... 

Üçüncüsü: Bu doğrudan gelir destekleri özellikle bölgelerde farklı uygulamalar yapılıyor. Ör
neğin, Güneydoğu'da üç dört ilde verilmişse bir ilde verilmiyor, Ege'de üç dört ilde verilmişse bir 
ilde verilmiyor. Neden verilmiyor? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Kamacı... 
Sayın Işık... 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Kurumun iç ve dış denetimini kimler yapacaktır Sayın Bakanım? İç denetimini Bakanlığın tef

tiş kurulu yapabilecek midir? Dış denetimden kastedilen nedir? 
Diğer sorum: Kurum hangi mevzuat hükümlerine tabi olacaktır? Projelerde harcamalara katı

lım ne şekilde olacaktır? Kurumun kurulması, buna karşın 2007 programını uygulayamaması ve ge
cikme olmasının sebebi nedir? 

Son sorum: Kurum faaliyetlerini yürütürken Avrupa Birliği her zaman işin içerisinde olacak mıdır? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Aslanoğlu... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakanım, on bir ilde sel felaketinden za

rar gören insanlarımıza yardımları ödediğinizi belirttiniz. Malatya'mızın Doğanşehir ilçesinde -Er-
kenek, Sürgü, Kurucuova- bir sel felaketi oldu. Oradaki çiftçilerimiz sorar: Bize, 39 çiftçiye hasar 
diye ödendi, acaba bunlar hasar bedeli mi? 16 çiftçimize tohumluk, 35 kişiye 25'er kilo çay, 4 çift
çiye de l'er koyun. Acaba hasar bedeli bu mu, başka hasar bedeli ödeyecek misiniz buraya? Çün
kü, çiftçilerin zararı size gelen raporda çok büyük rakamlara ulaşmıştı. 

Ben bu sorunun cevabını istiyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Torun... 
CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım; Havza Bazlı Kalkınma Projesi 

ne demektir? Bu projeyle ilgili olarak bakanlığınızda ne tür çalışmalar yapılıyor? Bu projenin uy
gulamaya konulmasıyla çiftçilerimiz ne tür desteklerle karşılaşacaklar? Bu bağlamda Türkiye'de 
kaç havza oluşturulacak? Kurulması düşünülen organize hayvancılık sanayi bölgeleri ülkemize ne 
tür yenilikler getirecek? Bu sene Türkiye'de böyle bir bölgenin kurulması çalışmaları var mı? İlki
ni nerede kurmayı düşünüyorsunuz? Bu organizasyonun ülkeye getirişi ne olacaktır? Toplam ola
rak, bu sene, Bakanlığınızın, çiftçilerimize sağlayacağı desteğin miktarı ne kadardır? 2001 yılından 
başlayarak yıllara göre çiftçilerimize ödenen desteğin miktarını söyler misiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Torun. 
Sayın Kartal... 
MEHMET KARTAL (Van) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Çok göç alan, işsizi ve yoksulu olan bir ilin milletvekiliyim. 
Sayın Bakanım, Avrupa Birliği ülkeleri geri kalmış bölgelerinin insanlarının, çiftçisinin, hay

van yetiştiricisinin ürünlerinde şu tespiti yapıyor: Maliyet artı prim. 
Doğu Anadolu Bölgesi altı ay kışla mücadele etmektedir. Bizim ülkemizde iki ürün alan, üç 

ürün alan bölgelerimiz de vardır. Sosyal adaleti geliştirmek için, bölgenin özelliklerini de dikkate 
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alarak çiftçinin ürününün ve hayvan yetiştiricisi için de bir pozitif ayırımcılık yaparak destekleme
yi düşünüyor musunuz? Teşekkür ediyorum. 

Ayrıca, hâlen Van ili de doğaldan desteklemeden nasibini almamıştır. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Özkan. 
RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakan, benim bir soruma, süt desteklenmesiyle ilgili soruma tüm kooperatiflere destek 

verildiğini söyledi. Ancak, 12 Ağustos 2006 tarihli genelgeyle sulama kooperatifleri desteklerinin 
kesildiğini belirttiler. Bu genelge iptal edildi mi? Onu öğrenmek istiyorum. 

Ayrıca, köylümüz soruyor: "Suyumuz var, arazimiz var, traktörümüz var, gübremiz var, ancak 
tütünde kota, anasonda kota, haşhaşta kota, pancarda kota, biz ne ekeceğiz?" 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Baloğlu. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Burada, Mecliste uzunca süreden beri izlemekte olduğumuz, dinlemekte olduğumuz ve yorul

maya başladığımız bu görülmemiş kalkınma edebiyatının son versiyonu olarak AKP İktidarı döne
minde ineklerin de daha çok süt vermeye başladığına ilişkin bir bilgi edindik, demin öğrendik. Şim
di, ben şunu öğrenmek istiyorum: AKP İktidarı, psikolojik bir gelişmeyle ve tedaviyle mi inekleri 
böyle olumlu bir noktaya getirdi, yoksa inekleri sağmada yeni yöntemler mi geliştirdiler? Bu inek
lerin durumu ne olacak? Sayın Bakandan bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakanım, sürenizi verimli kullanın, çünkü sürenizi kullandığınız bittiği anda süre de doluyor. 
Buyurun efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür ediyo

rum Sayın Başkan. 
Sayın Üstün, Avrupa Birliği ile müzakerelerde "Tarım ve Kırsal Kalkınma" başlığının askıya 

alındığını söyledi. Dolayısıyla, bu kanunun da yeri olmadığı mealinde bazı değerlendirmelerde bu
lundu. Tabii önce şunu söyleyeyim: Bu kuracağımız kanun da ve yararlanacağımız fonların da Av
rupa Birliğinin bu başlıklarının askıya alınmasıyla hiçbir ilişkisi yok. Dolayısıyla, bu aynen devam 
edecek ve biz de bu fonlardan faydalanmaya devam edeceğiz. Bunu önce söyleyeyim. 

Destekler, Muğla'yla ilgili veya bölgelerle ilgili birtakım değerlendirmelerde bulundu, bazı 
bölgelerde şu şekilde, bazı bölgelerde bu şekilde ödeniyor şeklinde. 

Değerli milletvekilimiz, tarımsal desteklemelerin biraz önce ben takvimini açıkladım. Bu tak
vim içerisinde her ay hangi desteği açıklayacağımızı net olarak ifade ettim. Dolayısıyla, tekrar va
kit almamak bakımından, tutanaklardan bunların aylık ödemelerini öğrenebilirsiniz. Biz ödeme 
yaptığımız zaman da Devlet Planlama Teşkilatının ilçelerin kalkınmışlık endeksine göre en fakir 
olan ilçelere öncelik veriyoruz, ondan sonra da diğer ilçelerimizin ödüyoruz, ama, zaten en fazla iki 
taksitte ödüyoruz. 

Sayın Işık'ın sorusu, iç denetim ve dış denetimle ilgili, iç ve dış denetimin kimler tarafından 
yapılacağı? "İç denetim Bakanlığın teftiş kurulu tarafından yapılsa olmaz mı?" diye bir soru sordu. 
İç denetim, kurum içinde oluşturulacak olan iç denetim birimi tarafından yapılacak. İç denetim bi
rimi Avrupa Birliği açısından net bir şekilde akreditasyon kriteri olarak açıklandığından dolayı, bu
rada başkaca bir denetim mekanizması kurmak mümkün değil. Dış denetim ise, kanunun 16'ncı 
maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Sayıştay tarafından yapılacak. Bu kanunda hükmü 
bulunmayan hâllerde, Kurum, özel hukuk hükümlerine tabi olacak ve Kurum faaliyetlerini yürütür-
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ken her zaman Avrupa Birliği işin içinde olacak mı, sorunuza da biraz önce esasen konuşmamda 
kürsüde cevap verdim. Burada proje seçimi ve uygulaması sırasında bütünüyle bizim tarafımızdan 
çalışmalar yürütülecek, yapılacak, Avrupa Birliğinin herhangi bir bu manada müdahalesi söz konu
su değildir, onun altını özellikle çizmek istiyorum. 

Sayın Aslanoğlu, Doğanşehir'in bir beldesiyle ilgili söylediği hasarda, ödemelerle ilgili bir ta
kım bilgiler verdi. Tabii, orada sosyal amaçlı birtakım yardımlar yapılmış. Bunlar 2090 kapsamın
da değil. Ayrıca, yani, bu yapılanlar sadece bir sosyal yardım mahiyetinde yapılmıştır daha önceki
ler, ayrıca 2090 sayılı Kanun kapsamında kim ne hak ediyorsa onlarla ilgili yapılacaktır. 

Sayın Cavit Torun'un sorusu, "Havza Bazlı Destek Projesi ne demektir?" şeklinde ve 2000'den 
bugüne kadarki desteklerden bahsetti. Havza bazlı destekler, ürünlerin ekonomik olarak yetiştirile
ceği bölgelerde yetiştirilmesidir. Mevcut sistemde, Türkiye'nin hangi bölgesinde üretilirse üretilsin 
verimlilik esası dikkate alınmadan bütün bölgelerde bir ürün aynı oranda destekleniyor. Hâlbuki biz 
biliyoruz ki, tarımsal üretim havza bazlı bir üretimdir ve bütün havzalarda bir ürün aynı verimlilikte 
yetişmiyor, bazı yerlerde daha çok verimli, bazı yerlerde daha az verimlidir. Havza bazlı destekleme
de bizim yapacağımız, belirlenmiş haritalara göre en yüksek düzeydeki verimlilik dikkate alınarak 
herhangi bir ürün nerede çok verimli üretiliyorsa orada o ürüne daha çok destek vereceğiz, diğer böl
gelerde eğer bu ürün verimli olmayan bir bölgede yetiştiriliyorsa oraya destek ya hiç vermeyeceğiz 
ya az vereceğiz, orada da başka türlü verimli olan ürünlerin desteklemesini sağlayacağız. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, müsaadenizle... 
Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın cevaplarını tamamlamasına kadar çalışma sürenin uzatıl

masını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Türkiye'de 24 

tane genel anlamda üretim havzası bulunmakta, 80 civarında da daha tali havza bulunmakta. Bun
lara ait haritalar, hem toprak hem iklim hem ürün deseni hem verimlilikle ilgili bütün çalışmalar bel
li bir noktaya geldi ve 2007 yılı içerisinde Trakya, Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge-
si'nden birer ilde pilot uygulama bu sene başlatılıyor, 2007 yılı içerisinde. Biz, tabii, bunu, diğer 
ürünlere ve bütün Türkiye'ye önümüzdeki yıllarda yayacağız. 

Organize hayvancılık bölgesiyle ilgili olarak bir sorusu oldu Sayın Torun'un. Organize hayvan
cılık bölgesi çalışmaları, Türkiye'de, özellikle, -gerek şehir içinde kalmış gerekse şehirlerin perife-
rinde, kıyısında kalmış ve hem çevre sağlığı açısından hem dağınık hem modern bir üretim alanına 
sahip olmayan yerlerdeki üretimin önüne geçmek- daha modern, daha planlı, daha kapsamlı, âdeta 
bir sanayi sitesi anlayışıyla öngördüğümüz bir projedir. Bu sene birkaç tanesi bunların programa 
alındı çeşitli bölgelerde "tarıma dayalı organize hayvancılık bölges" adı altında ve bunların, inşal
lah bu sene temelleri atılacak. 

2001'den bu yanaki tarımsal desteklerle ilgili bir sorusu oldu. 2001 yılında, değerli milletvekil
leri, Türkiye'de tarıma ayrılan, daha doğrusu 2000'den söyleyeyim daha anlamlı olur, 2000 yılında 
Türkiye'de tarıma ayrılan toplam destek 344 milyon YTL, o günün parasıyla 344 trilyon lira; 2001 
yılında 593 milyon YTL; 2002 yılında 1,8 milyar YTL -malum seçim yılıydı, onun için 1,8- 2003 yı
lında 2,7 milyar YTL Hükümetimiz döneminde; 2004 yılında 3,048 milyar YTL, 2005 yılında 3,7 
milyar YTL, 2006 yılında 4,750 milyar YTL ve biraz önce de söylediğim gibi, 2007 yılında da 5,3 
milyar YTL. (AK Parti sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, bu destekler Türk çiftçisine ödenmiştir. 

Sayın Kartal'ın sorusu: Avrupa Birliğinde desteklerin yüksekliğinden ve bunların değerlendir
mesinden söz etti, maliyet artı prim şeklinde ödeme yapıldığından bahsetti. Doğu Anadolu'da, özel
likle hayvan yetiştiricileri için bir pozitif ayrımcılığının düşünülüp düşünülmediğini sordu. Biz Do
ğu Anadolu'yla ilgili bir pozitif ayrımcılık zaten düşünüyoruz. Mesela, o bölgede bir Tar-Et Proje
si adı altında bir proje hayata geçirdik ve bu bölgede Et ve Balık Kurumu, ki, biliyorsunuz, Et ve 
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Balık Kurumunun kombinaları, kalan kombinalarının hemen hemen tamamı Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi'nde; Erzurum, Van, Bingöl, Diyarbakır, bu bölgelerde ve Ağrı... Dolayısıyla, bu
radaki kombinalarda tarım kredi kooperatifi, Ziraat Bankası ve Et ve Balık Kurumunun iştirakiyle 
bir sözleşmeli sisteme dayalı bir hayvancılık projesi hayata geçti bu yıl. Şu ana kadar da binlerce 
vatandaşımız bunun için müracaat etti ve bunlarla sözleşmeler imzalandı. Bunlar, ürettikleri hay
vanlar, Et ve Balık Kurumu kombinalarında hiçbir bir pazarlama sorunu yaşamadan, burada ürün
lerini pazarlayacaklar. Artı şu: Biz, bu vatandaşlarımıza... 

MEHMET KARTAL (Van) - Artı, prim... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Tamamlıyorum. 
Bu vatandaşlarımıza, ayrıca o sözleşme kapsamında yem desteği, eğitim vesaire, bu tür destek

ler de verilecek ve artı, bu kapsamda kesilen hayvanların her 1 kilogramı için de 1 YTL ilave des
tek veriyoruz. İşte bu, bizim Hükümetimizin, Doğu Anadolu Bölgesi'ne, oradaki hayvancılığa ver
diği önemi göstermesi bakımından pozitif ayrımcılığın en güzel örneğidir. Daha bu alanda hayata 
geçirdiğimiz birçok, o bölgede, yine, proje var, ama vaktimiz olmadığı için bunların hepsini anlata
mıyorum. 

Sayın Özkan'ın sorusu: Ben, esasen, biraz önce söylediği hususa cevap vermiştim, o, tekrar sor
du genelgeyle ilgili hususu. O, daha sonraki bir tarihte yayınlanan genelgeyle düzeltildi, orada her
hangi bir problem yok. 

Yine, Sayın Baloğlu'nun süt sağımıyla ilgili bir sorusu oldu. 
Şimdi, tabii, değerli arkadaşlar, verimin iki tane temel faktörü var, yani verimi belirleyen, ve

rim düzeyini belirleyen iki temel faktör var: Bunun bir tanesi genetik kabiliyettir, ikincisi de bakım 
ve besleme şartlarının iyileştirilmesidir. Şimdi, AK Parti zamanında, genetik kabiliyetin hayvanlar
da geliştirilmesiyle ilgili olarak -mesela, suni tohumlama bunun en önemli çalışmasıdır- 2002 yılın
da, Türkiye'de, 600 bin, suni, hayvan tohumlanıyordu, 600 bin baş, 2006 yılı rakamı, 2 milyon 100 
bin baştır; 600 bini, 2 milyon 100 bine çıkardık. Şimdi, bu, genetik kapasitenin artırılmasıdır. 

İkincisi: Türkiye'deki yem destekleri önemli miktarda artırıldı, Türkiye'nin toplam yem ekim 
alanı artırıldı ve bu yem ekim alanıyla birlikte Türkiye'de hayvanlar daha iyi beslenir hâle geldi, 
çünkü, eskiden sadece samanla besleniyordu hayvanlar, bugün kaliteli kaba yem üretimi arttığı için 
hayvanlarımız daha yüksek miktarda kaliteli yem tüketiyor ve bu iki şartla birlikte, tabii ki, süt ve
rimleri de artıyor. Haa, şunu da söyleyeyim: Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin süt verimi 8,4 mil
yon tondan 11,5 milyon tona çıkmıştır 2002'den 2006 yılına kadar. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
FERİDUN FİKRET BALOGLU (Antalya) - Niye alkışlıyorlar? Ben inek sayısını sormadım... 
BAŞKAN - Sayın Bakanım teşekkür ediyorum. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - İnek sayısı ay

nı, aynı sayıda inekten bu kadar sütü alıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Saygıdeğer Bakanım; sizlere teşekkür ediyorum. 
Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 14 Mart 2007 Çar

şamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Sizlere ve bizi izleyen vatandaşlarımıza hayırlı geceler diliyorum. 

Kapanma Saati: 22.08 
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VII.- OYLAMALAR 

1.- Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu: (S. Sayısı: 1022) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu: (S. Sayısı: 1338) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına 
verilen oyların sonucu: (S. Sayısı: 1185) 

4.-10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni 
Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen 
oyların sonucu: (S. Sayısı: 1085) 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 
Kanunlaşmıştır 

17.00 
1022 
550 
212 

1 
0 
8 

221 
6 

Oylama Saali 
Sıra Sayısı 
Uyc Sayısı 
İCabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 
Kanunlaşmıştır 

17.12 
1338 
550 
213 

1 
0 
7 

221 
6 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uyc Sayısı 
İCabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 
Kanunlaşmıştır 

17.17 
1185 
550 
216 

1 
0 
7 

224 
6 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 
Kanunlaşmıştır 

17.36 
1085 
550 
213 

0 
0 

12 
225 

6 

İli 

Adana 

Adana 

Adana 

Adana 

Adana 

Adana 

Adana 

Adana 

Adana 

Adana 

Adana 

Adana 

Adana 

Adana 

Adıyaman 

Adıyaman 

Adıyaman 

Adıyaman 

Adıyaman 

Afyonkarahisar 

Afyonkarahisar 

Afyonkarahisar 

Afyonkarahisar 

Afyonkarahisar 

Afyonkarahisar 

Afyonkarahisar 

Ağn 

Ağn 

Ağn 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Ankara 

Soyadı 

Aksöz 

Başoğlu 

Çalışkan 

Çelik 

Erbatur 

Garip 

Kirişçi 

Küçükaydın 

Sağ 

Seyhan 

Tekin Börü 

Torun 

Yağcı 

Yergök 

Göksu 

Gürsoy 

Kutlu 

Özyol 

Unsal 

Açba 

Aşkar 

Aydoğan 

Balandı 

Koca 

Koçak 

Ünlütepe 

Aslan 

Özyolcu 

Yıldız 

Albayrak 

Gülle 

Sayar 

Akıncı 

Adı 

Uğur 

Atilla 

Abdullah 

Ömer 

Nevin Gaye 

Recep 

Vahit 

Ali 

Kemal 

Tacidar 

Ayhan Zeynep 

Abdullah 

Ziyaettin 

Mehmet Ziya 

Mahmut 

Şevket 

Fehmi Hüsrev 

Mehmet 

Ahmet Faruk 

Sait 

İbrahim Hakkı 

Halil 

Reyhan 

Ahmet 

Mahmut 

Halil 

Naci 

Halil 

Mehmet Kerim 

Hamza 

Akif 

Mustafa 

Zekeriya 

Par t i 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

ANAP 

AK Parti 

Bağımsız 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

Bağımsız 

CHP 

S.S. 1022 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

S.S. 1338 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 
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Kabul 
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Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 
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Katılmadı 

Kabul (Mük.) 

Kabul 
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Katılmadı 
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İli 

Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 

Soyadı 

Semerci 
Aydınlıoğlu 
Çömez 
Deveciler 
Özgün 
Pekel 
Şali 
Sür 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Anık 
Berdibek 
Güler 
Aksoy 
Ergezen 
Gaydalı 
Kiler 
Coşkunyürek 
Güner 
Yılmaz 
Alp 
Özçelik 
Özkan 
Alp 
Anbarcıoğlu 
Birinç 
Çelik 
Demirel 
Dinçer 
Dündar 
Hıdıroğlu 
Karapaşaoğlu 
Kızılcıktı 
Küçükaşık 
Orhan 
Özyurt 
Pakyürek 
Tutan 
Yalçınbayır 
Daniş 
Köşdere 
Küçük 
Özay 
Akbak 
Ericekli 
Ozdemir 
Ayvazoğlu 
Kafkas 
Kavuştu 

Adı 

Mehmet 
Ali 
Turhan 
Ali Kemal 
İsmail 
Sedat 
Ali Osman 
Orhan 
A. Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Abdurrahman 
Feyzi 
Mahfuz 
Abdurrahim 
Zeki 
Edip Safder 
Vahit 
Yüksel 
Mehmet 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
Abdulmecit 
Faruk 
Şerif 
Faruk 
Kemal 
Ali 
Mustafa 
Zafer 
Mehmet Altan 
Sedat 
Mehmet 
Şevket 
Mustafa 
Niyazi 
Mehmet Emin 
Ertuğrul 
Mehmet 
İbrahim 
Ahmet 
İsmail 
Tevfık 
İsmail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Ali Yüksel 

Parti 

CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Pani 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 1022 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
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Kabul 
Kabul 
Kabul 
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Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
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Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
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Kabul 
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Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
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Kabul 
Katılmadı 
Kabul 

S.S. 1338 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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Kabul 
Kabul 
Kabul (Mük.) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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Kabul 
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Katılmadı 
Kabul 
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Kabul 
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Kabul 

S.S. 1185 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
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Kabul 
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Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
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Kabul 
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Kabul 
Kabul 
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Kabul 
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Kabul 
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Kabul 
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Katılmadı 
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Kabul 

S.S. 1085 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 

Çorum 

Çorum 

Denizli 
Denizli 

Denizli 

Denizli 

Denizli 

Denizli 

Denizli 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Edirne 

Edirne 

Edirne 

Edirne 

Elazığ 

Elazığ 

Elazığ 

Elazığ 

Elazığ 

Erzincan 

Erzincan 

Erzincan 

Erzurum 

Erzurum 

Erzurum 

Erzurum 

Erzurum 

Erzurum 

Erzurum 

Eskişehir 

Eskişehir 

Eskişehir 

Eskişehir 

Eskişehir 

Eskişehir 

Gaziantep 

Gaziantep 

Gaziantep 

Gaziantep 

Gaziantep 

Gaziantep 

Soyadı 

Külcü 

Yıldırım 

Erdoğan 
Filiz 

Gazalcı 

Kandoğan 

Neşşar 

Oral 

Yüksektepe 

Akgül 

Arslan 

Aslan 

Değer 

Eker 

Koçyiğit 

Merdanoğlu 

Torun 

Uyanık 

Yazıcıoğlu 

Ayağ 

Budak 

Çakır 

Gencan 

Ağar 

Çetinkaya 

Demirbağ 

Murat 

Türkoğlu 

Kaban 

Karakaya 

Tınastepe 

Akbulut 

Akdağ 

Daloğlu 

Gülyurt 

Ilıcalı 

Özdoğan 

Özyılmaz 

Arıkan 

Keskin 

Mercan 

Selvi 

Tozçöken 

Yücesan 

Abuşoğlu 

Aktaş 

Ateş 

Durdu 

Sarı 

Şahin 

Adı 

Muzaffer 

Murat 

Mehmet Salih 
Osman Nuri 

Mustafa 

Ümmet 

Mehmet Uğur 

V. Haşim 

Mehmet 

Aziz 

M. İhsan 

Osman 

Mesut 

Mehmet Mehdi 

Muhsin 

Ali İhsan 

Cavit 

Mehmet Fehmi 

İrfan Rıza 

Ali 

Necdet 

Rasim 

Nejat 

Mehmet Kemal 

Mehmet Necati 

Zülfü 

Şemsettin 

Abdülbaki 

Talip 

Tevhid 

Erol 

Mustafa Nuri 

Recep 

Mücahit 

Muzaffer 

Mustafa 

İbrahim 

Ömer 

Mehmet Ali 

Fahri 

Hasan Murat 

Cevdet 

Muharrem 

Mehmet Vedat 

Ömer 

Nurettin 

Abdulkadir 

Mahmut 

Mehmet 

Fatma 

Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 
AK Parti 

CHP 

DYP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

ANAP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AKParti 

CHP 

CHP 

DYP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

ANAP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

CHP 

ANAP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

S.S. 1022 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Red 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul (Mük.) 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

S.S. 1338 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul (Mük.) 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul (Mük.) 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

S.S. 1185 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul (Mük.) 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul (Mük.) 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul (Mük.) 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

S.S. 1085 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul (Mük.) 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul (Mük.) 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 
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ili 

Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 

Soyadı 

Tüzmen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılmazkaya 
Aydın 
Canikli 
Işık 
Tatlı 
Temür 
Varan 
Yılmaz 
Canan 
Öztunç 
Zeydan 
Amber 
Batu 
Çay 
Durgun 
Eraslan 
Ergin 
Geçen 
Soydan 
Soylu 
Yazar 
Armağan 
Bilgiç 
Coşkuner 
Mumcu 
Özel 
Benli 
Bulut 
Çekmez 
Er 
Eyiceoğlu 
Fırat 
Güler 
İnan 
Oksal 
Özcan 
Özyürek 
Zengin 
Açıkalın 
Aksu 
Akşit 
Akyüz 
Albayrak 
Altıkulaç 
Anoğlu 
Atalay 
Ataş 

Adı 

Küışad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Ali 
Sabri 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Züheyir 
İnal 
Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
Sadullah 
Fuat 
Mehmet 
İsmail 
Abdulaziz 
Mehmet Sait 
M. Emin Murat 
Mevlüt 
Erkan 
Recep 
Saffet 
Ersoy 
Vahit 
Ali 
Mustafa 
D. Mir Mehmet 
Hüseyin 
Ömer 
Ali 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdülkadir 
Güldal 
Halil 
İlhan 
Tayyar 
Ersin 
ismet 
Mustafa 

Parti 

AK Parti 
AK. Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
CHP 
CHP 
DYP 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 

S.S. 1022 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 1338 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 1185 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 1085 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

Soyadı 

Ateş 

Aydın 

Sarıbekir 

Ayva 

Bağış 

Baş 

Baş 

Başesgioğlu 

Bayraktar 

Beşli 

Büyükkaya 

Coşkun 

Çubukçu 

Denizolgun 

Ekıen 

Elekdağ 

Erdem 

Erol 

Gülçiçek 

Gündüz 

Güneş 

Gürel 

Hacaloğlu 

Hacıoğlu 

İbiş 

İncekara 

Kaçır 

Kansu 

Kaptanoğlu 

Karslı 

Keleş 

Ketenci 

Kılıçdaroğlu 

Koral 

Kumkumoğlu 

Kuzu 

Kücükali 

Livaneli 

Okuducu 

Övmen 

Özal 

Özbek 

Özdemir 

Özpolat 

Öztürk 

Sekmen 

Sevigen 

Şahin 

Şahin 

Şimşek 

Adı 

Azmi 

Hasan 

Sıdıka 

Lokman 

Egemen 

Mustafa 

Yahya 

Murat 

Nusret 

Hüseyin 

Alaattin 

Ali 

Nimet 

Mehmet Beyazıt 

Nazım 

Şükrü Mustafa 

Ekrem 

Gürsoy 

Ali Rıza 

İrfan 

Hasan Fehmi 

Zeynep Damla 

Algan 

Memduh 

Ali 

Halide 

Ünal 

Hüseyin 

Cengiz 

Muharrem 

Birgen 

Ahmet Güryüz 

Kemal 

Recep 

Ali Kemal 

Burhan 

Göksal 

Ömer Zülfü 

Güldal 

Onur 

İbrahim Reyhan 

Ahmet Sırrı 

İnci Gülser 

Mehmet Ali 

Yasar Nuri 

Mehmet 

Mehmet 

İdris Naim 

Mehmet Ali 

Berhan 

Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

CHP 

CHP 

CHP 

Bağımsi2 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

SHP 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

ANAP 

Bağımsız 

CHP 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

CHP 

HYP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

S.S. 1022 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul (Mük.) 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

S.S. 1338 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

S.S. 1185 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul (Mük.) 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

S.S. 1085 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

- 5 3 2 -



TBMM B: 74 13 . 3 . 2007 

İli 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

Kars 

Kars 

Kars 

Kastamonu 

Kastamonu 

Kastamonu 

Kastamonu 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kırklareli 

Soyadı 

Şirin 

Tamaylıgil 

Tanla 

Topuz 

Topuz 

Unakıtan 

Uslu 

Yalçıntaş 

Yazıcı 

Yıldırım 

Akalın 

Akçam 

Akdemir 

Anadol 

Arıtman 

Aydın 

Baratalı 

Bodur 

Ensari 

Ersin 

Erten 

Göksel Hotar 

Karademir 

Karaman 

Katmerci 

Kaya 

Miçooğulları 

Oyan 

Öktem 

Tekelioğlu 

Toprak 

Uzunbay 

Ülkü 

Yıldız 

Beyribey 

Karabayır 

Yiğit 

Köylü 

Özkan 

Sıvacıoğlu 

Yıldırım 

Baştürk 

Duru 

Elitaş 

Eskiyapan 

Gül 

Özcan 

Yakut 

Yıldız 

Altınorak 

Adı 

Emin 

Bihlun 

Bülent 

Ali 

Gülseren 

Kemal 

Zeynep Karahan 

Nevzat 

Hayati 

Binalı 

Hakkı 

Zekeriya 

Vezir 

K. Kemal 

Canan 

Mehmet 

Bülent 

Ali Rıza 

Tevfik 

Ahmet 

Abdürrezzak 

Nükhet 

Erdal 

Fazıl 

İsmail 

Yılmaz 

Türkan 

Oğuz 

Enver 

Mehmet Sayım 

Muharrem 

Sedat 

Hakkı 

Serpil 

Yusuf Selahattin 

Zeki 

Selami 

Hakkı 

Sinan 

Musa 

Mehmet 

Adem 

Mustafa 

Mustafa 

Muharrem 

Abdullah 

Niyazi 

Sadık 

Taner 

Yavuz 

Parti 

Genç Par 

CHP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

Bağımsız 

AK Parti 

CHP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

CHP 

CHP 

CHP 

ANAP 

AK Parti 

AK Parti 

ANAP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

S.S. 1022 

i Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

S.S. 1338 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul (Mük.) 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul (Mük.) 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

S.S. 1185 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

S.S. 1085 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul (Mük.) 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul (Mük.) 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 
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İli 

Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 

Konva 
Konva 
Konva 
Konva 
Konva 
Konva 
Konva 
Konva 
Konva 
Konva 
Konva 
Konva 
Konva 
Kütahva 
Kütahva 
Kütahva 
Kütahva 
Kütahya 

Malatva 
Malatva 
Malatva 
Malatva 
Malatva 
Malatva 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 

Kesimoğlu 
Sarıcam 
Arslan 
Bayındır 
Turan 
Ayar 
Baştopçu 
Çetin 
Doğan 
Ergün 
Gönül 
Gün 
Pepe 
S irmen 
Angı 
Büyükakkaşlar 

Candan 
Çetin 
Cetinkava 
Erdem 
Güçlü 
Işık 
Kart 
Kılıç 
Öksüz 
Özkul 
Tüfekçi 
Ünaldı 
Ürün 
Aksov 
Cantimur 
Güven 
Kinav 
Ordu 

Aslanoelu 
Başkurt 
Erkal 
Kılıç 
Ölmeztoprak 
Sarıbas 
Anne 
Bilen 
Çerçi 
Cilineir 
Ören 
Özkan 
Tannverdi 
Taşçı 
Turgut 

Adı 

Mehmet S. 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
İzzet 
Nevzat 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 

Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 
Halil 
Soner 
Abdullah Erdem 
Alaettin 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 

Ferit Mevlüt 
Ali Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Sülevman 
Bülent 
İsmail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 
Ufuk 
Hüseyin 
Hakan 
Süleyman 

Parti 

CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 1022 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Mük.) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 1338 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 1185 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 1085 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 

Manisa 

K.Maraş 

K.Maraş 

K.Maraş 

K.Maraş 

K.Maraş 

K.Maraş 

K.Maraş 

K.Maraş 

Mardin 

Mardin 

Mardin 

Mardin 

Mardin 

Mardin 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Muş 

Muş 

Muş 

Muş 

Nevşehir 

Nevşehir 

Nevşehir 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Ordu 

Ordu 

Ordu 

Ordu 

Ordu 

Ordu 

Ordu 

Rize 

Rize 

Rize 

Sakarya 

Sakarya 

Sakarya 

Sakarya 

Sakarya 

Sakarya 

Samsun 

Samsun 

Samsun 

Soyadı 

Yetenç 

Arıkan 

Bulut 

Doğan 

Mahçiçek 

Pakdil 

Parlakyiğit 

Sezai 

Yılmazcan 

Bölünmez 

Dağ 

Doğan 

Duyan 

Eri 

Hamidi 

Arslan 

Ergin 

Özyer 

Terzibaşıoğlu 

Üstün 

Yaka 

Ertuğrul 

Karayağız 

Yıldız 

Yılmaz 

Elkatmış 

Köybaşı 

Seyfı 

Çetin 

Eraslan 

Özegen 

Fatsa 

Güler 

Tandoğdu 

Taşçı 

Türkmen 

Uysal 

Yılmaz 

Çakır 

Kart 

Sütlüoğlu 

Cebeci 

Çelik 

Dişli 

Gündüz 

Üstün 

Yıldırım 

Çakır 

Demir 

Demir 

Adı 

Mustafa Erdoğan 

Fatih 

Mehmet Ali 

Avni 

Hanefi 

Nevzat 

Mehmet 

Ali 

Mehmet 

Süleyman 

Selahattin 

Muharrem 

Mahmut 

Nihat 

Mehmet Beşir 

Ali 

Gürol 

Hasan 

Orhan Seyfı 

Fahrettin 

Ali Cumhur 

Mehmet Şerif 

Seracettin 

Sabahattin 

Medeni 

Mehmet 

Rıtvan 

Osman 

Mahmut Uğur 

Orhan 

Erdoğan 

Eyüp 

Mehmet Hilmi 

İdris Sami 

Hamit 

Kazım 

Cemal 

Enver 

İlyas 

Abdülkadir 

İmdat 

Erol Aslan 

Hasan Ali 

Şaban 

Süleyman 

Ayhan Sefer 

Recep 

Mustafa 

Cemal Yılmaz 

Mustafa 

Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

Bağımsız 

AK Parti 

ANAP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

CHP 

ANAP 

AK Parti 

CHP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

S.S. 1022 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul (Mük.) 

Katılmadı 

Katılmadı 

S.S. 1338 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul (Mük.) 

Katılmadı 

Katılmadı 

S.S. 1185 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul (Mük.) 

Katılmadı 

Katılmadı 

S.S. 1085 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 
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İli 

Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 

Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

Soyadı 

Kılıç 
Koç 
Kurt 
Önder 
Uzunkaya 
Yeni 
Erdoğan 
Ergenç 
Gülyeşil 
Altay 
Can 
Öztürk 
Kılıç 
Kulaksız 
Sözen 
Şener 
Taş 
Uzun 
Akbulut 
Kambur 
Kaplan 
Saygun 
Tütüncü 
Aslan 
Ayal an 
Çakmak 
Dağcıoğlu 
Diren 
Şahin 
Tosun 
Arz 
Aykan 
Cumur 
Hamzaçebi 
Dumanoğlu 
Erdöl 
Göktaş 
Özak 
Güyüldar 
Yerlikaya 
Akman 
Bayrak 
Cevheri 
İzol 
Kaplan 
Maraş 
Melik 
Özlek 
Tüysüz 
Yetkin 

Adı 

Suat 
Haluk 
Mehmet 
Ilyas Sezai 
Musa 
Ahmet 
Recep Tayyip 
Öner 
Öner 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selami 
Tevfık Ziyaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zeyid 
Şükrü 
İbrahim 
Mehmet Ergun 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
Mehmet Akif 
Ali Aydın 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V. Sinan 
Yahya 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfıkar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 
Mehmet Vedat 
Mehmet 
Turan 
A. Müfit 

Parti 

AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Paıti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 

S.S. 1022 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 1338 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 1185 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 

S.S. 1085 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 

- 5 3 6 -



TBMM B:74 13 . 3 . 2007 

İli 

Şanlıurfa 

Uşak 

Uşak 

Uşak 

Van 

Van 

Van 

Van 

Van 

Van 

Van 

Yozgat 

Yozgat 

Yozeat 

Yozgat 

Yozgat 

Zonguldak 

Zonguldak 

Zonguldak 

Zonguldak 

Zonguldak 

Aksaray 

Aksarav 

Aksarav 

Aksarav 

Bavburt 

Bavburt 

Karaman 

Karaman 

Karaman 

Kırıkkale 

Kırıkkale 

Kırıkkale 

Kırıkkale 

Batman 

Ratman 

Ratman 

Batman 

Sımak 

Şırnak 

Şırnak 

Rartın 

Rartın 

Ardahan 

Ardahan 

iğdir 

İğdır 

Yalova 

Yalova 

Karabük 

Soyadı 

Yıldız 

Coşkunoğlu 

Çağlayan 

Tunç 

Arvas 

Biner 

Çelik 

Haydaroğlu 

Karabıyık 

Kartal 

Kaya 

Bozdağ 

Çiçek 

Erdemir 

Koç 

Öztürk 

Akın 

Erdoğan 

Saraç 

Toptan 

Türkmen 

Açıkgöz 

Alabovun 

Toorak 

Yasar 

Battal 

Günev 

Ak gün 

Cavusoğlu 

Ünlü 

Can 

Erdem 

Tiryaki 

Yılmazer 

Demirkıran 

İnal 

Nasıroğlu 

Suçin 

Rirlik 

Sevda 

Tatar 

Kabarık 

Kulak 

Alttın 

Öğüt 

Akdemir 

Artantaş 

İnce 

Önder 

Bilir 

Adı 

Mahmut 

Osman 

Ahmet 

Alim 

Maliki Ejder 

Hacı 

Hüseyin 

Yekta 

Cüneyt 

Mehmet 

Halil 

Bekir 

Mehmet 

Mehmet 

Emin 

Mehmet Yasar 

Harun 

Fazlı 

Nadir 

Koksal 

Polat 

Ruhi 

Ali Rıza 

Ramazan 

Ahmet 

Fetani 

Ülkü G ö k a b 

Mevlüt 

Yüksel 

Fikret 

Ramazan 

Vahit 

Halil 

Murat 

Afif 

Ahmet 

M. Nezir 

Mehmet Ali 

îhrahim Hakkı 

Abdullah Veli 

Mehmet 

Harı îhrahim 

Mehmet Asım 

Kenan 

F.nsar 

Dursun 

Yücel 

Muharrem 

Şükrü 

Hasan 

Parti 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

ANAP 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

Bağımsız 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

AK Paı-ti 

AK Parti 

DYP 

AK Parti 

AK Parti 

AK Parti 

CHP 

ANAP 

CHP 

CHP 

AK Parti 

AK Parti 

S.S. 1022 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul (Mük.) 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

S.S. 1338 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul (Mük.) 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

S.S. 1185 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

S.S. 1085 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul (Mük.) 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Kabul 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Kabul 
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İli 

Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 

Soyadı 

Ceylan 
Öğüten 
Kara 
Kaya 
Kastal 
Sarı 
Uzdil 
Ünal 
Çakır 
Kaşıkoğlu 
Yakış 

Adı 

Mehmet 
Ali 
Hasan 
Veli 
Durdu Mehmet 
Mehmet 
Necati 
Şükrü 
Fahri 
Metin 
Yaşar 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 1022 

Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 1338 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 1185 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 1085 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I.- Ordu Milletvekili t.Sami TANDOĞDU'nun, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargıla
ma Usulleri Hakkında Kanunda değişklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Adalet Baka
nı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/19918) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 954?inci ve İçtüzüğün 96.maddeleri gereğince 
Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Dr. İ.Sami TANDOĞDU 
Ordu Milletvekili 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Üyesi 

1- Anayasa Mahkemesi kanununda bir değişiklik yapılması düşünülmekte midir? 

2- Değişiklik yapılacak ise ne tür bir düzenleme yapılacaktır? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI O6.İC./2.001 

Bakan 

T Ü R K I Y E BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIGTNA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 05/02/2007 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-28703 sayılı yazı, 

b) 19/02/2007 tarihli ve 210 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Ordu Milletvekili İ.Sami Tandoğdu tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/19918 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek 
süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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Sayın İ. Sami TANDOĞDU 
Ordu Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/19918 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Anayasa Mahkemesinin 22/02/2007 tarihli ve C.01.0.GNS. 1.032-19/258 sayılı 
yazısıyla, Anayasa Mahkemesinde yargılama faaliyetinin hızlandırılması ve bunu sağlayacak 
yapılanmanın yeniden düzenlenmesi amacıyla, 10/11/1983 tarihli ve 2949 sayılı Anayasa 
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun üzerinde bilimsel nitelikli 
etüd çalışmaları yapmak üzere Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterinin görevlendirildiği, 
çalışma tamamlanıp kabul gördükten sonra ilgili yerlere ulaştırılacağı bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

2.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki hava kirliliğine ilişkin sorusu ve Çt 
re ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/19924) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.12.01.2007 

Ardahan 'da geçmiş yıllara oranla artan bava kirliliği halkımızın sağlığını olumsuz 
yönde etkilemektedir. Rusya'dan ithal edilen kömüre getirilen kısıtlama ile halkımız ve 
ilimizde bulunan Resmi Kurum ve Kuruluşların hisli kömüre yönelmesi hava kirliliğini 
arttırmaktadır. Hisli kömürün %30 oranında düşük kaloride olması hava kirliliği ile 
birlikte halkımızın ekonomik kayba uğramasına yol açmaktadır. İthal kömüre getirilen 
kısıtlamalarla şehrimize getirilen kaçak kömürlerin halk sağlığımızı büyük tehdit altına 
almaktadır. 

1- Halkımızın sağlığını büyük ölçüde tehdit altına alati hava kirliğine ne gibi çözümler 
Üretmeyi düşünüyorsunuz? Hava kirliliğine neden olan kaçak ve kalitesiz kömürleri 
satanları veya alanları tespit ederek yasal işlemler yapmayı düşünüyor musunuz? 

2- Resmi Kurum ve Kuruluşların kalorifer kazanlarının işletme ve bakımları ile soba ve baca 
temizliğinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığı konusunda gerekli denetlemeler 
yapılmakta mıdır? 

3- Taşıtlardan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi amacıyla egzoz gazı ve diğer kirletici 
emisyonların rutin ölçüm ve muayeneleri yapılmakta mıdır? 

Cem^KİÇEK 
Bakan 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.O.OO.OO/610.01- *<t5 1 3 7 9 /t <?.?-./.3/2007 
Konu : Sayın Ensar ÖĞÜT' ün 

7/19924 Esas No' lu Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 05.02.2007 tarih ve A.01.0.ONS.0.10.00.02-28703 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan, Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT' ün "Ardahan' daki 
hava kirliliğine ilişkin" 7/19924 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş 
olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

Osman PEPE 
Bakan 

?&0*P>^~\ 

EK 
Cevabi yazı 

A R D A H A N M t L L E T V E K İ L İ S A Y I N E N S A R Ö Ğ Ü T ' Ü N 
7/19924 E S A S N U M A R A L I YAZILI S O R U Ö N E R G E S İ H A K K I N D A 

Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I G I ' N I N C E V A B I 

1. Bakanlığımızca Hava Kirliliğinin Kontrolü konusunda tüm Valiliklere gönderilen 
04 .07 .2006 tarihli ve B.18.O.ÇYG.0.02.00.02-7724 sayılı Genelge doğrultusunda, (2006/17) 
Ardahan ili ve ilçeleri II. Grup Kirli İl/İlçeler grubunda yer almaktadır. Buna göre 
13.01.2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Isınmadan 
Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHKK) Yönetmeliği"nin Tablo-10 , 11, 12, 13 ile 
24 üncü maddede özellikleri belirlenen kömürlerin kullanılması öngörülmüştür. Mahalli 
Çevre Kurullarınca karara bağlanan yakıt programları çerçevesinde kullanılacak kömürlerin 
daha verimli yakılması için soba ve kalorifer kazanlarında kabul edilen standartlara 
uygunluğunun aranması, gerekli denetimlerin yapılması ve yapılan denetimlerde: 

• Yönetmelik ve genelgede belirtilen kömür özelliklerinin sağlanmaması 
durumunda; 

• Yönetmelikte belirtilen kömür torba örnekleri üzerinde istenilen bilgilerin yer 
almadığının tespiti halinde, 

• Yönetmelik kapsamında kömürlerin torbasız satılması durumunda, 
11/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5491 sayılı 
Kanunun ilgili maddelerine göre cezai işlemin uygulanması hususu bildirilmiştir. 

Ayrıca, hava kirliliği açısından kalitesiz ve kaçak katı yakıtların (kömür) önlenmesi 
konusunda Bakanlığımızın 29.06.2006 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.02.00.02/7530 sayılı Yetki 
Devri Genelgesi (2006/19) kapsamında, Bakanlığımızın denetim ve idari yaptırım karan 
verme yetkisi saklı kalmak kaydıyla belediyelerin talep etmesi ve İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğünün uygun görmesi durumunda Büyükşehir, merkez, il ve ilçe belediyelerine yetki 
devredilmektedir. 

2 . Soba ve kalorifer kazanlarının kış gelmeden önce temizlenmesi yanma verimini 
arttırdığı ve buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonlarını 
azalttığı için baca ve soba temizliğine önem verilip, temizliğin kış gelmeden önce yapılması 
ve bu konuda İl Çevre ve Orman Müdürlükleri, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlann işbirliği 
ile eğitim programlan düzenlenmesi ve broşürler hazırlanarak halka dağıtılması Bakanlığımız 
Genelgesi (2006/17) ile tüm Valiliklere bildirilmiştir. 

3 . 2006 yılında toplam 623 aracın egzoz emisyon ölçümü gerçekleştirilmiştir. 2007 
yılında da çalışmalar devam etmektedir. 
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3.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'mn, Antalya olimpik yüzme havuzunun yıkılacağı iddi
asına dışkın sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/19937) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Nail KAMACI 
/ 

CHP Antalya M i l t o & i l i 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasmdâyafilan bir protokol ile 

Antalya'ya, 30 bin kişilik stad, 10 bin kişilik spor salonu ve su sporları merkezi yapılması kararlaştırılmıştır. 

Çağdaş yönetimin kamu yararı anlayışı gereği varolan kamu malların korunması esas olmalıdır. Ancak idare 

önceden varolan havuzu yıkmayı düşünmektedir. Yıkılmak istenen havuz olimpik nitelikte olup uluslar arası 

yüzme olimpiyatlarında ev sahipliği yapabilecek niteliktedir. Bu durum ilgili kararlan daha da sorgulanır hale 

getirmiştir. Bu çerçevede; 

1. Bu protokolde Antalya'nın ihtiyacı nedeniyle yapımına başlanan 2500 kişilik 50 mt olimpik yüzme 

havuzu için yaklaşık (4 milyon YTL) 4 trilyon TL harcanan ve yaklaşık %70'i tamamlanan havuzun 

tamamlanması da yer almakta mıdır? 

2. Eğer yer alıyor ise, bahsi geçen 2500 kişilik havuzun yıkılmak istenmesinin sebebi nedir? Daha 

önceden, 1989 yılında 100. Yıl Spor Tesisleri'nin bulunduğu alanda yapımına başlanan bir diğer havuz 

projesi de çürük raporu alınarak yıkılmıştır. Bahsi geçen bu iki yıkım kararının gerekçeleri nelerdir? Bu 

iki yıkım kararı yerine, tamamlanan inşaatlarının kamu yararına uygun olarak tamamlanıp 

kullanılabilme imkanı olabilir miydi? Eğer böyle bir imkan varsa neden değerlendirilmemiştir? 

3. Ardı ardına gerçekleşen bu yıkımlar, bir anlamda milli servetin plansız ve programsız olarak boş yere 

harcanması anlamına mı gelmektedir? Büyükşehir Belediyesi'nin gerekçeli bir yıkım talebi var mıdır? 

Bu talebin içeriği nedir? 

4. Bahsi geçen protokolde, Dilek SABANCİ kapalı spor salonu ile ilgili herhangi bir hüküm yer almakta 

mıdır? Bu spor salonu ile ilgili geleceğe dönük bir yıkım kararı var mıdır? Böyle bir yıkım kararı alındı 

ya da alınacak ise, spor salonunun yapımında desteğini sunan Sayın Dilek SABANCI'nın görüşünün 

alınması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.0.MAH.0.65-00-002/ç^<£^ Pîft ."1/2007 

Konu : 7/19937 Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : TBMM Başkanlığının 05/02/2007 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
28703 -7/19937-28798/65650 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen; Antalya Milletvekili 
Sayın Nail KAMACI' nın 7/19937 esas numaralı yazılı soru önergesi hakkında yapılan araştırma 
neticesinde; 

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı arasında 
22/07/2005 tarihinde imzalanan sözleşme gereği, inşaat aşamasında olan 2500 kişilik olimpik 
yüzme havuzu inşaatının tamamlanmasının yer aldığı, 

1989 yılında yapımına başlanılan olimpik yüzme havuzu Süleyman Demirel Üniversitesi 
ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yapılan inceleme neticesinde düzenlenen teknik 
raporun değerlendirilmesi sonucunda, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 28/06/2001 gün ve 
5259 sayılı olurları ile mevcut tesisin yıkımına ve yenisinin yapılmasına karar verildiği, yeni 
yapılan yüzme havuzu için yıkım kararı alınmadığı, 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından olimpik yüzme havuzunun yıkımı ile ilgili 
gerekçeli bir yıkım talebi olmadığı, yapılan sözleşmede Dilek Sabancı Spor Salonu ile ilgili 
herhangi bir hükmün yer almadığı, bu konuda herhangi bir talebin olmadığı, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

îdülkadir AKSU 
Bakan 
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4.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya Büyükşehir Belediyesinin bazı yerel gaze
telere ambargo koyduğu iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/19939) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Nail KAMACI 

f CHP Anfafya Milletvekili 

Antalya ve ilçelerinde yayım yapan ve resmi ilan hakkı bulunan Beyaz Gazetesi ve Gerçek 

Gazetesi'ne Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan ve abone ambargosu konmuştur. 

Büyükşehir Belediyesi diğer yerel gazetelerden hergün 40'ar adet satın almasına rağmen bu iki gazete 

alınmamaktadır. Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilan hakkı alan söz konusu gazetelerin Büyükşehir 

Belediyesi tarafından diğer gazeteler yanında ayrımcılığa tabi tutulması' yerel çevrelerde eleştiri 

konusu olmuştur. Seçilmiş bir belediye yönetiminin yönetilenlere karşı bu ayrımcı tutumu hoş 

görülebilecek bir tutum değildir. Bu çerçevede; 

1. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından günlük olarak hangi gazetelerden, kaçar adet 

alınmaktadır? 

2. Gazete alınırken gözetilen kriterler nelerdir? Bunların arasında Gerçek gazetesi ve Beyaz 

gazetesi var mıdır? 

3. Büyükşehir Belediyesi tarafından Gerçek gazetesi ve Beyaz gazetesine ilan ambargosu 

koyulduğu iddiası doğru mudur? Eğer doğruysa, bu durumun nedeni nedir? 

4. Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu uygulamaları tarafsızlık ilkesi ile bağdaşmakta mıdır? 

5. 10 Ocak 2007 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde, bu uygulamanın AKP Antalya îl Başkanı 

Hamza Taş'ın isteği ile yapıldığı iddia edilmektedir. Söz konusu iddia doğru mudur? Eğer 

doğru ise, bir siyasi parti yöneticisi belediye işlerine neden karışmaktadır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B .05 .O.MAH.0 .65-ÜÜ-002/"S^c^A ÖR-.7.7^2007 

Konu : 7/19939 Yazılı Soru Önergesi. 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi : T B M M Başkanlığının 05/02/2007 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.O.GNS.0.10.00.02-
28703 -7/19939-28828/65691 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen; Antalya Milletvekili 
Sayın Nail K A M A C I ' nın 7/19939 esas numaralı yazılı soru önergesi hakkında yapılan araştırma 
neticesinde; 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararınca Antalya 'da yayınlanan mahalli 
gazetelerden 18 adedine günlük abone olunduğu, 

Gazete aboneliği ile ilgili kararın Antalya Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 
belirlendiği, 

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gerçek ve Beyaz gazetesine geçmiş yıllarda ilan 
verildiği, 

Basında yer alan söz konusu gazetelere ilan ambargosu iddialarının doğru olmadığı, 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

xlülkadir AKSU 
Bakan 

5.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, cemevleri ile bazı dernek ve vakıfların sayı
sına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/19942) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Ali Rıza GÜLÇİÇEK 
İstanbul Milletvekili 

1. Türkiye genelinde Alevi yurttaşlarımızın ibadet yeri olan kaç tane Cemevi vardır ? 

2. Alevi — Bektaşi ismiyle tescil edilen Türkiye genelinde kaç tane dernek ve vakıf 
vardır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Dernekler Dairesi Başkanlığı 

Sayı : BOSODDBOOOOt^ /^ -^ 
Konu : Soru Önergesi 

'fi/03/2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 05.02.2007 tarih ve KAN. KAR .MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-28703 sayılı yaznız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'e ait 7/19942 
sayılı soru önergesi incelenmiş olup, söz konusu hususlarla ilgili olarak Bakanlığımızdan ve 
ilgili kurumlardan talep edilerek çıkartılan bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

sdülkadirAKSU 
İçişleri Bakanı 

Cemevi 

Dernek 

Vakıf 

KAYNAK 

Dernekler Dairesi Başkanlığı 
(Dernekler bünyesinde kurulan ve faaliyette bulunan) 

Dernekler Dairesi Başkanlığı 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

SAYI 

59 

168 

9 
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6.- Denizli Milletvekili V. Haşim ORAL'ın, Kıbrıs politikasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/19986) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini 
bilgilerinize arz ederim. 10.01.2007 

Saygılarımla. 

Haşim ORAL 
Denizli Milletvekili 

1- Lokmacı kapısının açılmasında KKTC Cumhurbaşkanı Sayın TALAT'a herhangi bir 
öneriniz oldu mu? 

2- İktidara geldiğinizden beri Kıbrıs konusundaki kazan kazan formülasyonu Türkiye ye ve 
Kıbrıs'a neler kazandırmıştır? Varsa Kıbrıs için kazanılanlar , Kıbrıs için verilen tavizleri 
karşılamış mıdır? Yoksa kazan kazan, kazı kazan oyununa mı dönüşmüştür? 

3- Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanının Lokmacı geçidi açılmadan önce beyan 
ettiği bu eylemin karşılığı bizden beklenmemelidir beyanı sizi \Ç KKTC Cumhurbaşkanını 
hiç rahatsız etmemiş midir? 

4- Dışişleri Bakanı Sayın GÜL'ün basın toplantısında söylediği gibi kriter olmayan 
Kıbrıs'ın AB tarafından kriter haline getirilmiş olması Kıbrıs ile ilgili verdiğiniz 
tavizlerden ve her şeye rağmen AB'ye şirin görünmek arzunuzdan mıdır? 

5- Ortak düşmanımız Ankara diyen Rum din adamına Hükümetinizden ve kendiniz gibi 
düşünmeye zorladığınız KKTC den nasıl bir yanıt verilmiştir? Bu söylemi ortadan 
kaldırmak için KKTC sınırları içindeki kiliselerin onarımlarını hemen başlattıracak 
mısınız? 

6- Ulusal çıkarlar konusunda ilgili birimler arasındaki fikir eylem ve söylem birliği olmaması, 
bunun tarafınızdan sağlanamaması kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi sizce suç değil 
midir? 

7- KKTC Anayasasının geçici lO.maddesindeki bölgenin Türk Silahlı Kuvvetleri 
Kontrolünde olması gerçeği bu konuda söz sahibi olan olması gereken Genel Kurmay 
Başkanı'nın mütekabiliyet uyarısı sizi ve KKTC Cumhurbaşkanını hiç düşündürmemiş 
midir? 

8- KKTC Cumhurbaşkanından o bölgenin geçidinin açılmasının ekonomik olarak ne kadar 
bir katkı koyacağını sordunuz mu? Bu düzenleme KKTC'nin ekonomisine ne kadar lık 
katkı koyacaktır? 

9- Ulusal çıkarlarımız içinde önemli bir yer tutan KKTC'nin ayrı bir devlet olarak tanınması 
tarafınızdan imzalanan Ankara Protokolü aracılığıyla sabote edilmiş midir? 

10- Vicdanen rahat mısınız? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L İ Ğ İ V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 

Sayı :B.O2.O.001/Ol- L f S I f £ £»3/ 2007 

Konu : 7/19986-28813 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L Î S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi :a) 05.02.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.O.lO.OO.02-7/19986-2881 3/65665 sayılı 
yazınız. 

b)Başbakanlığın 08.02.20Ü7B.02.0.KKG.0.12/106-556-80/535 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın V.Haşim ORAL tarafından Başkanlığınıza sunulan 7/19986 sayılı 
yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Kjbrıs İşleri Başmüşavirligi'nin 09.03.2007 tarih ve 
B.02.0.KIM 00.00.00.610/67 sayılı yazusı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.AbdUUatif Ş E N E R / 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıs ı 

EKLER: 
l:Kıbrıs İşleri Başmüşavirligi'nin 09.03.2007 tarih ve 

67 sayılı yazısı 1 

T . C . 
B A Ş B A K A N L I K 

K I B R I S İŞLERİ B A Ş M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ 

S A Y I : B . 0 2 . 0 . K Î M 0 0 . 0 0 . 0 0 . 6 1 0 / £ > 0 ^ o l . T__e> o ^ 
K O N U : Soru Önergesi 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
CSn. D o ç . D r . A b d ü l l a t i f Ş E N E R ) 

İLGİ : a) Den iz l i Mil letveki l i V . H a ş i m O R A L ' ı n 0 5 . 0 2 . 2 0 0 7 tarih ve 
7 / 1 9 9 8 6 - 2 8 8 1 3 / 6 5 6 6 5 sıra nolu soru önerges i . 

b ) 0 8 . 0 3 . 2 0 0 7 tarih v e ( 0 1 ) 4 7 0 sayı l ı evrak akış talimat formunuz. 
c ) Dış iş ler i Bakanl ığ ı 'n ın 0 8 . 0 3 . 2 0 0 7 tarih v e 9 9 3 0 4 sayı l ı yaz ıs ı . 

Deniz l i Mi l le tveki l i V. H a ş i m O R A L tarafından yöne l t i l en v e 
koordinatör lüğünüzde yanıt lanması öngörülen yazı l ı soru ö n e r g e s i y l e i lgi l i olarak ilgi 
( c ) yaz ı i le B a ş m ü ş a v i r l i ğ i m i z e intikal eden Dışiş leri Bakanl ığ ınca hazırlanan cevabi 
yaz ı i l iş ikte sunulmuştur. 

B i lg i l er in ize saygı larımla arz ederim. 

M . M u r a t O Ğ U Z 
B U y ü k e l ç i 

D e v l e t B a k a n W .» 
EK: 1 Yazı ve ekleri K ı b r ı s İ ş l er i B a ş m ü ş a v i r i 
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T.C. 
D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : B-06.0.KDGY.0.0-156.20-2007/99304 ° 8 Mar* 2007 
Konu : Denizli Mi l le tvek i l i V. Has im 

Oral'ın soru önergesi 

BAŞBAKANLIĞA 
(Dev.Bak.Başbakan Yrd.Doç.Dr.Abdüllatif Şener) 

îlgi : 13.02.2007 tarih ve 40 sayılı yazıları. 

Denizli Milletvekili V. Haşim Oral tarafından yöneltilen ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Abdullatif Şener'in koordinatörlüğünde yanıtlanması öngörülen soru 
önergesiyle ilgili olarak Bakanlığımız tarafından hazırlanan yanıt taslağı ekte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arzederim. 

Bakan a. 

^ ^ 

Ertugrui APAKAN 
Büyükelçi 
MDsteçar 

Sorular 

1. Lokmacı kapısının açılmasında KKTC Cumhurbaşkanı Sayın TALAT'a 
herhangi bir öneriniz oldu mu? 

Lokmacı kapısının geçişlere açılması çalışmaları kapsamında bu bölgede 
bulunan üst geçit KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Talat'ın aldığı karar doğrultusunda 
kaldırılmıştır. Bu süreçte ülkemiz ve KKTC makamları arasında işbirliği ve 
koordinasyon sağlanmıştır. 

2. İktidara geldiğinizden beri Kıbrıs konusundaki kazıan-kazan 
formülasyonu Türkiye'ye ve Kıbrıs'a neler kazandırmıştır? Varsa K'hns için 
kazanılanlar, Kıbrıs için verilen tavizleri karşılamış mıdır? Yoksa kaz_.ı kazan, 
kazı kazan oyununa mı dönüşmüştür. 

Türk Dış Politikasının en önemli konularından biri olan Kıbrıs meselesindeki 
politikamızın ana hatlarında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bu çjerçevede 
Türkiye Ada'da siyasi eşitlik, iki kesimlilik ve ortaklık temelinde BM çatısı altııhda kalıcı 
ve kapsamlı bir çözüm bulunması hedefini korumaktadır. Kıbrıs sorununun çözümü 
konusunda herhangi bir taviz verilmediği gibi gerek KKTC'nin ekonomik bakımdan 
güçlendirilmesi gerek uluslararası ilişkilerinin zenginleştirilmesi bakımından 
kaydadeğer mesafe alınmıştır. 

3. Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı'nın Lokmacı geçidi açılmadan 
önce beyan ettiği bu eylemin karşılığı bizden beklenmemelidir beyanı sizi ve 
KKTC Cumhurbaşkanını hiç rahatsız etmemiş midir? 

KKTC tarafının bu konuda yapıcı adımlar atmasına rağmen, GKRY'riin kendi 
tarafında yeralan duvarı yıkmaması sonucunda Rum tarafının uzlaşmaz tutumu bir 
kez daha sergilenmiştir. 

549 
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4. Dışişleri Bakanı Sayın GÜL'ün basın toplantısında söylediği gibi kriter 
olmayan Kıbrıs'ın AB tarafından kriter haline getirilmiş olması Kıbrıs ile ilgili 
verdiğiniz tavizlerden ve her şeye rağmen AB'ye şirin görünmek arzunuzdan 
mıdır? 

Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin kriterler herkesin malumudur. Ksbns bu 
kriterlerden biri değildir. Kıbrıs sorununun çözüm yeri Birleşmiş Milletlerdir. GKRY'nm 
baskısıyla AB'nin Kıbrıs'ı bir kriter haline getirme çabalarının tarafımızdan kabu! 
edilmesi mümkün değildir. Kıbrıs meselesinin çözüm süreciyle, Türkiye'nin AB'ye 
üyelik süreci birbirinden ayrı dinamiklere tabidir. 

5. Ortak düşmanımız Ankara diyen Rum din adamına Hükümetinizden ve 
kendiniz gibi düşünmeye zorladığınız KKTC'den nasıl bir yanıt verilmiştir? Bu 
söylemi ortadan kaldırmak için KKTC sınırları içindeki kiliselerin onarlmlarını 
hemen başlattıracak mısınız? 

Kıbrıs'taki Rum milliyetçiliğinin önderliğini üstlenen kilise yetkililerinin dini 
duyguları istismar ederek siyasi propaganda yaptıkları bilinen bir gerçektir Bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da bu tür provokasyonlara prim verilmeyecektir 

6. Ulusal çıkarlar konusunda ilgili birimler arasındaki fikir eylem ve söylem 
birliği olmaması, bunun tarafınızdan sağlanamaması kamuoyunun yanlış 
bilgilendirilmesi sizce suç değil midir? 

Ulusal çıkarlar sözkonusu olduğunda makamlarımız arasında tam bir görüş ve 
fikir birliği bulunmaktadır. Kurumlarımız arasında yapılan koordinasyon toplantıları bu 
İşbirliğinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamaktadır 

7. KKTC Anayasasının geçici 10. maddesindeki bölgenin Türk Silahlı 
Kuvvetleri kontrolünde olması gerçeği bu konuda söz sahibi olan olması 
gereken Genelkurmay Başkam'nın mütekabiliyet uyarısı sizi ve KKTC 
Cumhurbaşkanını hiç düşündürmemiş midir? 

Mütekabiliyet daimi olarak gözetilen bir ilkedir 

8. KKTC Cumhurbaşkanından o bölgenin geçidinin açılmasının ekonomik 
Olarak ne kadar bir katkı koyacağını sordunuz mu? Bu düzenleme KKTC'nin 
ekonomisine ne kadarlık katkı koyacaktır? 

Lokmacı geçidinin Rum tarafında bulunan duvar, GKRY tarafından 
propaganda amaçlarıyla kullanılmaktadır Lokmacı geçidinin açılması bu nedenle 
sadece ekonomik yönden değil, Rumların politikasını etkisizleştirmesi bakımından 
önem taşımaktadır. 

9. Ulusal çıkarlarımız içinde önemli bir yer tutan KKTC'nin ayrı bir devtet 
olarak tanınması tarafınızdan imzalanan Ankara Protokolü aracılığıyla sabote 
edilmiş midir? 

Ankara Protokolünün imzalanması Türkiye-KKTC ilişkilerinde herhangi bir 
değişikliğe yol açmamıştır. Nitekim, bu tutumumuz GKRY'nin AB üyesi olması 
sebebiyle tarafımızdan 1 Mayıs 2004 tarihinde yapılan açıklamada da vurgulanmıştır. 

10. Vicdanen rahat mısınız? 

Evet. 
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7.- Ordu Milletvekili İ. Sami TANDOĞDU'nun, MKEK'nin silah satışına ilişkin sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/19989) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzüğün 96.maddeleri gereğince 
Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

/ . 
Dr. İ.Sami T A N D O Ğ D U 
Ordu Milletvekili 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Üyesi 

1- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından 2006 yılı içerisinde kaç adet silah 
satılmıştır? Bu satışlardan ne kadarhk bir gelir kazanılmıştır? 

2- Bu satışlardan kaç tanesi "taksitli satış" olarak gerçekleşmiştir?, 

3- Kurumda, kredi kartı ile silah satışı devam etmekte midir? Kredi kartı ile yapılan 
satışların geliri ne kadardır? 

4- Silahların marka ve modellerine göre en çok ve en az satılanları hangileridir? 
Bunlardan kaçar adet satılmıştır? 

T.C. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2007/7005-ŞŞY-ED. 0 > T L ) 8 ŞUBAT 2007 

K O N U : Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECÜSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ • TBMM.BŞk..,ğ,nm 05 ŞUBAT 2007 gün ve KAN.KAR.MD.A 01.0.GNS.0.10.00 
02-7/19989-28801/65653 sayılı yazısı. 

Ordu Milletvekili Idris Sami TANDOĞDU tarafından verilen 7/19989 sayıl, yazılı soru 
önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

'rvLVecdi GÖNÜL 
rlIrSavunma Bakanı 

EKİ 
(Yazılı Soru önergesinin Cevabı) 
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ORDU MİLLETVEKİLİ İDRİS SAMİ TANDOĞDU TARAFINDAN VERİLEN 

7/19989 SAYİLİ YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından 2006 yılı içerisinde 14.351 adet silah 
satılmış olup, 34.153.438,00 YTL hasılat elde edilmiştir. 
2. Kredi kartı ile taksitli satış yapılmamıştır. 
3. öze l firmaların da yaptığı şekilde, kredi kartı ile "Tek Çekim" olarak silah satışı 
yapılmaktadır. Satışların tutarı 57.214.000,00 YTL'dir. 
4 . Yerli tabanca satışları desteklenmektedir. Firmaların satış miktarları birbirine yakın 
olup ortalama 2.000 adettir. 

Bilgilerinize sunarım. 

8.- istanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türkiye-Irak ve İngiltere arasında imzalanan 1926 ta
rihli bir antlaşmaya ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün 
cevabı (7/20003) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANL IĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullah 
G İ I L tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzgd©mrrr+?rO,l.2007 

EînTn ŞİRİN 
İstanbul M İ L L E T V E K İ L İ 

Türkiye ile İngiltere ve Irak arasında 5 Haziran 1926 tarihinde imzalanan, Türkiye-
Irak Sınırı ve İyi Komşuluk İlişkileri Antlaşması 'nın 15. ve 16. maddeleri şöyledir: 

Madde 15- Türkiye ile Irak, Dost devletler arasında yerleşmiş yöntem uyarınca, bir suçluların 
geri verilmesi antlaşması yapmak üzere ivedilikle görüşmelere girişmeyi kararlaştırmışlardır. 

Madde 16- Irak Hükümeti kendi ülkesinde oturan kimi kişileri, işbu antlasman>n%imzasına 
dek, Türkiye lehindeki düşünce ve siyasal eylemleri nedeniyle, tedirgin etm'errîeyi ve onlara 
en geniş anlamında bir genel af tanımayı yükümler. 

Sorular: 

1- Bu maddeler halen yürürlükte midir? Yürürlükte değil ise nedeni nedir? Yürürlükteyse 
PKK' l ı teröristler bu maddeye dayanarak Irak Hükümetinden neden istenmemektedir? 

2- Irak Hükümetinin bu maddelere uymaması ne gibi siyasi ve uluslar arası sonuçlar 
doğurur? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genci Müdür Yardımcılığı 

Say« : B.06.0 .SPGY.0.0-026.2 1-2007/66728 
K o n u : Yazılı Soru Önergesi/Hırım Şirin 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi: 05 .02 .2007 tarih ve A.01.0.ONS.0.1 0.00.02-28922 sayılı yazıları 

is tanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin'in 7/20003 Esas No'lu yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmaktadır . 

Saygılarımla arz.ederim. 

A— 
A b 

Dışişleri Bakanı ve 
E k : Soru önergesi yanıtı başbakan Yardımcısı 

İSTANUUL MİLLETVEKİLİ SAYİN EMİN Ş İR İN'İN 
7/20003 SAYILI YAZILI SORU ÖNERCESİ 

S O R U L A R 

Türkiye ile İngiltere ve Irak arasında 5 Haziran 1926 tarihinde imzalanan, Türkiye-
Irak Sınırı ve İyi Komşuluk İlişkileri Antlaşması'nın 15. ve 16. maddeleri şöyledir: 

Madde 15- Türkiye ile Irak, dost devletler arasında yerleşmiş yöntem uyarınca, bir 
suçluların geri verilmesi antlaşması yapmak üzere ivedilikle görüşmelere girişmeyi 
kararlaştırmışlardır. 

Madde 16- İrak Hükümeti kendi ülkesinde oturan kimi kişileri, işbu antlaşmanın 
imzasına dek, Türkiye lehindeki düşünce ve siyasal eylemleri nedeniyle, tedirgin etmemeyi ve 
onlara en geniş anlamında bir genel af tanımayı yükümler. 

Sorular: 

1. Bu maddeler halen yürürlükte midir? Yürürlükte değil ise nedeni nedir? 
Yürürlükteyse PKK'lı teröristler bu maddeye dayanarak Irak Hükümetinden neden 
istenmemektedir? 

2. Irak Hükümetinin bu maddelere uymaması ne gibi siyasi ve uluslararası sonuçlâr 
dogurur? 

YANIT 

5 Haziran 1926 tarihli Türkiye-lrak Sınırı ve İyi Komşuluk İlişkileri Anlaşmasının 15. 
maddesinde öngörülen suçluların iadesi konuları günümüzde Türkiye ile Irak arasında 19 
Eylül 1989 tarihinde Ankara 'da imzalanan Hukuki ve Adli İşbirliği Sözleşmesi çerçevesinde 
ele alınmaktadır. 

PKK terör örgütü mensuplarının ülkemize iadeleri de Irak yetkili makamlarından 
söz.konusu anlaşma çerçevesinde talep edilmektedir. Bu çerçevede Interpol Kırmızı Bülteni ile 
aranan PKK/KONGRA-GHL terör örgütü mensupları ve clcbaşlarınm bilgilerini içeren bir 
liste ve belgeler Bağdat Büyükelçiliğimiz tarafından İrak makamlarına iletilmiştir. 

İrak tarafı, PKK mensuplarının yakalanması ve Türkiye 'ye iade edilmesi taleplerimizi, 
bu taleplerimizin hukuki dayanağının Saddanı Hüseyin döneminde imzalanmış bir anlaşma 
olması nedeniyle, uzun bir süre cevapsız bırakmıştır. 

0 7 Mart 2007 

d u l l a r ı 
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Bu kapsamda gerçekleştirilen yasal çerçeveye dair görüşmelerin sonucunda Temmuz 
2006'da Irak tarafı nihayet 1990 yılında onaylanan Hukuki ve Adli İşbirliği Anlaşması'nın 
halen yürürlükte olduğunu, Anlaşma'nın suçluların iadesi ile ilgili bütün hususları 
kapsadığını, dolayısıyla yeni bir anlaşmaya ihtiyaç olmadığını bir Nota ile teyid etmiştir. 

tnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan PKK/KONGRA-GEL terör örgütü mensupları ve 
elebaşlarının bilgilerini içeren bir liste ve belgeler son olarak Kasım 2006'da Irak Ulusal 
Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Şinvan El Vaili'ye de verilmiştir. 

Bu çerçevede PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün Irak'ta bulunan üyelerinin 
iadeleri konusunda tarafımızdan yapılan girişimlerin hukuki temelinde bir boşluk 
bulunmamaktadır. 

Hükümetimiz tarafından her vesileyle bir yandan Irak Hükümetine ikili ve uluslararası 
hukuki yükümlülükleri çerçevesinde beklentilerimiz anımsatılmakta, diğer yandan ABD başta 
olmak üzere Irak'taki Çok Uluslu Güç nezdinde sürdürülen girişimler ile PKK/KONGRA-
GEL terör örgütünün Irak'taki mevcudiyetine son vermeye yönelik olarak sözkonusu 
teröristlerin iadesini de içeren bir dizi önlemin alınması sağlanmaya çalışılmaktadır. 

9.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, bisikletli kanser kampanyasına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/20006) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını istiyorum. 

Gereğini arz ederim. , „ 

Prof.Dr.Mchmct Neşşar 
CUMHURİYET HALK PAR! İSİ 

Denizli Milletvekili 
16 Ocak 2007 

1. Bir şiire önce düzenlenen bisikletli kanser kampanyası. Bisiklet Federasyonu ve bir 
ilaç firması tarafından mı düzenlenmiştir0 

2. Sağlık Bakanlığının kampanyadaki katkısı nedir? 
3. Anılan kampanyada ilgili lîrma tarafından yapılan bağışlar nereye yada hangi kişilere 

ödenmiştir? Bu ödemeler nasıl yapılmıştır ve ödemelere ait kayıtlar nereden 
edinilebilir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ 4*>U*> 
Konu : 

13 fi ./2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGt : TBMM Başlcnın, 05.02.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.O1.0.GNS.O.10.OÜ.O2-
28922 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Prof.Dr.Mehmet U. NEŞŞAR'ın, Bakanlığıma tevcih 
ettiği, 7/20006 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: Soru Önergesi Cevabı ı 

T.C. 
S A Ğ L I K B A K A N L I Ğ I 

K a n s e r l e S a v a ş D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 

SAYI : B.10.0.KSD.0.00.00.07-445.99/ 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANL IĞ I VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehme t Ali ŞAHİN) 

İLGİ : 29.02.2007 ıtırihli ve B.02.0.002/626 sayılı yazınız. 
Denizli Milletvekili Sayın Mehmet NEŞŞAR tarafından veri len "düzenlenen 

bisikletli kanser kampanyası"na ilişkin" 7/20006 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz eder im. 

Prof( Dr. R^ecep ArçDAĞ 
Sağlık 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
EKLER : TARİH :'^ -Q>. -cS^ 
Ek-1 . 0 : ; ı : , e cevabı S A Y 1 : V O & O 
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Df i 7.1i Mil letvekil i Sayın Mehmet NEŞŞAR taraf ından veri len "düzenlenen 
bisikletli t ^nser kampanyas ı " konulu 7/20006 sıra sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabıdır 

S O R U L A R 
1 . Bir süre önce düzenlenen bisikletli kanser kampanyas ı , Bisiklet Federasyonu 

ve bir ila., f irması taraf ından mı düzenlenmişt i r? 
ÎL. Sağlık Bakanl ığının kampanyadaki katkısı nedir? 

3. Anı lan kampanyada ilgili f irma tarafından yapı lan bağışlar nereye yada hangi 
kişilere CJonmişt ir? Bu ödemeler nasıl yapılmıştır ve ödemelere ait kayıtlar nereden 
edinilebii i ' ' ' ' 

C E V A P L A R : 

1 . Önergede bahsi geçen "Bisikletl i Kanser Kampanyas ı " Bakanl ığımızın bir 
kampanyası o lmayıp, Roche f irmasının Türkiye Bisiklet Federasyonu ile birlikte 
gerçekleşt irdiği bir kampanyadır . 

2. Auı geçen kampanyayla Bakanlığımızın hiçbir ilgisi bu lunmamaktadır . 
3. Iıgili f i rma tarafından yapı lan bağışlar nereye ya da hangi kişilere ödendiği 

konusuru'c' Bakanl ığ ımın bilgisi bulunmamaktadır . 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gemlik ve Spor Genci Müdürlüğü 

Sayı :B.()2.l .OSM.0.00.00.63/ |'u 
Konu: So ru Önerges i 

2,v./r.,f./2007 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

ilgi: 0v.ri2.2007 larih ve B.02.0.002/626 sayılı yazınız. 

tiyi yazı ekinde gönderilen Denizli Milletvekili Sayın Prof.Dr. Mehmet U . N E Ş Ş A R ' a 
ait 7/20006 esas no ' lu yazılı soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet AT ALAY 
Genel Müdür V. 

E K L E R : 
E K İ - Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLİĞİ VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH : •?_-£>-o 1 _ . T j ^ -
SAYI o s ^ ^ 
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Denizl i Mi l le tveki l i Say ın Prof. Dr . M e h m e t U . N E Ş Ş A R ' in B a k a n l ı ğ ı m a tevc ih et t iği 
7/20006 esas n o ' l u yazıl ı s o r u öne rges i c e v a b ı d ı r . 

S O R U L A R : 
1. Bir püii: -.>nce düzenlenen bisikletli kanser kampanyas ı . Bisiklet Federasyonu ve bir ilaç 

firniiis! Ünal'ından mı düzenlenmişin-? 

2. Sağlık Bakanlığının kampanyadaki katkısı nedir? 

3 . Anılan kampanya da ilgili firma tarafından yapılan bağışlar nereye ya da hangi kişi lere 
ödenmiş i ir? Bu ödemeler nasıl yapılmıştır ve ödemelere ait kayıtlar nereden edinilebil ir? 

C E V A P L A R : 
1. Bu kumpanya Bisiklet Federasyonu Başkanlığı ve ilaç şirketince Sağlık Bakanl ığ ı Kanser le 
Savaş Daire Başkan l ığ ı ' nm bilgisi ve izinleri dahil inde düzenlenmiş o lup , ilaç şirketinin temel 
konusu olan kanserin erken teşhisi halinde tedavi edilebileceği ya da hastaların yaşam kalitesi 
hakkıııdi. toplumsal duyarlı l ık yaratmayı amaçlamaktadır . İlaç şirketi, dünyaca ünlü bisikletçi 
l-ance Aı-nısırong'un kanseri bisikletle yendiği gerçeğinden hareketle k a m p a n y a d a Bisiklet 
Federasyonu Başkanlığı ile işbirliği yapmak istemiş, Federasyona bağlı milli s p o r c u l a r ı m ı z d a 
kampanyada yer a lmayı kendileri için görev sayarak İs tanbul 'dan An ta lya ' ya 2000 km. pedal 
çevirmiş'-.-!•• lir. Bu rota üzerinde milli sporcularımızı görerek ilgi gösteren vatandaşlar ımıza, 
kanser ter ler inde erken teşhise destek verecek bilgileri içeren broşürler dağı t ı lmış , büyük ilçe 
ve illerde seminer ler düzenlenmişt ir . 

2 . Sağlık Bakanlığı , kampanyada dağıtılan broşürlerin içerik denet imini yapmış ve onay 
vermiştir . Bunun dış ında bir katkı sağlanmamışt ı r . 

3 . İlaç firması rota boyunca geçilen İstanbul, Kocael i , Bilecik, Eskişehir , İsparta, Antalya , 
Konya ve Ankara illerinde bisiklete binerek erken teşhisin önemine destek veren her va tandaş 
için SO.-YTI. bağışta bulunmayı taahhüt etmiştir. Katılımcıların tespiti noter huzurunda 
mühür l enmiş olan sandıklara atılan katılımcı formlarının yine noter huzurunda açılarak 
sayılması suretiyle yapılacak olup katılımcıların her biri için ilaç f irmasınca yapılacak bağışlar 
Sağlık Hakanlığı Kanser le Savaş Daire Başkanl ığ ı 'nm bilgisi ve onayı dahi l inde kanser erken 
teşhis {'ninelerinin iyileştirilmesi veya geliştirilmesi amacıyla ilgili İl Vali l ikler ine 
devredi leeckıir. 

10.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Bakanlık aleyhine açılan tam yargı davalarına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/20013) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A 
Aşağ ıdak i so ru la r ımın İ ç i ş l e r i B a k a n ı S a y ı n A b d ü l k a d i r A K S U taraf ından yazı l ı 

o larak cevap land ı r ı lmas ın ı sayg ı l a r ımla arz eder im. 
Na i l K A M A C I 

C H P A n t a l y a Mil le tveki l i 

İçişleri Bakanl ığ ı a l eyh ine idari yargı merc i le r inde açı lan t a m yargı davalar ı s o n u c u n d a 
davac ı l eh ine h ü k m e d i l e n tazmina t la r ın ödenmediğ i y ö n ü n d e bi lgi ler edini lmiş t i r . Ö t e y a n d a n 
İdari Y a r g ı l a m a Usu lü K a n u n u ' n u n 2 8 . m a d d e s i n e göre idare dava s o n u c u n d a gec ikmes i z in 
iş lem tesis e t m e y e m e c b u r d u r . Bu çe rçevede ; 

1. 2003 yılı ba ş ından i t ibaren İçişleri Bakanl ığ ı a leyh ine idari yargı merc i l e r inde açı lan 
t am yargı davas ı sayıs ı kaçt ı r? 

2 . B u dava la r ın k a ç ı n d a İçişleri Bakanl ığ ı t azmina t ö d e m e y e m a h k u m edi lmiş t i r? 
3 . İdari Y a r g ı l a m a Usulü K a n u n u ' n u n 2 8 . maddes in in 4 . fıkrası doğ ru l tu sunda kaç tane 

Bakan l ık pe r sone l i yargı karar ını kasten ye r ine ge t i rmediğ i için t azmina t ö d e m e k 
zo runda ka lmış t ı r ? 

4 . Hal i haz ı rda , idari ya rg ı merci ler i taraf ından t azmina t kararı ve r i lmi ş o lmas ına r a ğ m e n 
yur t t a şa ö d e n m e y e n t azmina t var mıd ı r? .Eğer varsa ö d e n m e m e s i n in sebebi ned i r? 
İ lgi l i lere t azmina t la r ı ödenecek mid i r? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.05.0.HUK.0.00.00.01/ 3173 .2/./02/2007 
Konu: 7/20013 Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 05/02/2007 gün ve A.01.0GNS.0.10.00.02-28922 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde yer alan Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın 7/20013 
EsasNo'lu soru önergesinde geçen hususlarla ilgili olarak yapılan araştırma neticesinde; 

2003 yılı başından itibaren Bakanlığımız aleyhine idari yargı mercilerinde toplam 
(1238) tam yargı davasının açıldığı; 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesinin 4. fıkrası 
doğrultusunda tazminat ödemeye mahkum olmuş Bakanlığımız personelinin bulunmadığı; 

Ayrıca ödenek durumu, itiraz nedeniyle ödeme yapılmasına esas kararın kesinleşip 
kesinleşmemesi, İcra ve İflas Kanununun 36. maddesi gereğince icra müdürlüklerince mehil 
verilmesi, ödemenin yapılabilmesi için dosyalarında eksik olan bilgi ve belgelerin 
ilgililerinden istenmesi ve dava sonuçlanmakla birlikte ödeme yapılması hususunda 
davacıların talebi olmaması gibi nedenler göz önünde bulundurulmak suretiyle ödeme 
işlemleri gerçekleştirilmekte olup, ilgililere ödeme süreci devam etmektedir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Abdülkadir AKSU 
İçişleri Bakanı 
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11.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, yatırımların azalmasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/20053) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa 'nın 98. ve T.BM.M tçlüV.üğU'nUn 96. vd. 
maddelerine göre B a ş b a k a n Sayın R. Tayy ip E r d o ğ a n tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
24.01.2007 

F e r i d u n F . B A L O Ğ L U 
Anta lya Milletvekili 

1 - 2007 Yılı Yatırım Programı'nda yaklaşık yüzde 2.5 oranında bir 
düşüşün ortaya çıkmasının nedenlerini açıklar mısınız? 

2-Yatırımların azalması ve programlanan yatırımların gerçekleşmemesini , 
partiniz sözcülerinin "görülmemiş kalkınma!" savları ile nasıl 
bağdaştırıyorsunuz? 

3- Yatırımları azaltarak, işsizlik sorununu çözmeyi umut eden bir 
ekonomik sistem var mıdır? 

4- İktidarınız döneminde, yıllara göre kamu yatırımları için ne kadar 
ödenek kullanılmış, aynı dönemde iç ve dış borç faizi olarak yıllara 
göre ne kadar ödeme yapılmıştır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET P L A N L A M A TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
İkt i sad i Sektör ler v e K o o r d i n a s y o n Gene l M ü d ü r l ü ğ ü 

SAYI :B.02.1.DrT.0.08.05 / y (s> ö tkl ^ »" 
K O N U : Soru Önergesi _[q__ 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 08.02.2007 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-555-23/536 sayılı yazısı ve eki 24.01.2007 tarih ve 7/20053 
sayılı yazılı soru önergesi. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun F. BALOĞLU tarafından Sayın Başbakanımıza 
tevcih edilen 7/20053 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. ^ — 7 
• ^ Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER C 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

E K : 
Soru önergesiyle İlgili Sorular ve Cevaplar 
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SORU ÖNERGESİYLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLAR 

SORULAR 

1- 2007 Yılı Yatırım Programı'nda yaklaşık yüzde 2.5 oranında bir düşüşün ortaya 
çıkmasının nedenlerini açıklar mısınız? 

2- Yatırımların azalması ve programlanan yatırımların gerçekleşmemesini, partiniz 
sözcülerinin "görülmemiş kalkınma!" savları ile nasıl bağdaştırıyorsunuz? 

3- Yatırımları azaltarak, işsizlik sorununu çözmeyi umut eden bir ekonomik sistem var 
mıdır? 

4- İktidarınız döneminde, yıllara göre kamu yatırımları için ne kadar ödenek 
kullanılmış, aynı dönemde iç ve dış borç faizi olarak yıllara göre ne kadar ödeme yapılmıştır? 

CEVAPLAR 

2007 Yılı Yatırım Programında, mahalli idare yatınmlan ve toplam dışı kuruluşlar 
hariç olmak üzere kamu yatırım ödenekleri toplamı 17 076 806 Bin YTL olup, bu rakam 2006 
Yılı Yatırım Programında 17 521 667 Bin YTL'dir. 2006 yılı rakamı ile 2007 yılı rakamı 
arasında görülmekte olan yaklaşık yüzde 2,5'luk düşüşün nedeni ise ulaştırma sektörü 
yatırımlarındaki azalmadır. Fakat 2006 yılında ulaştırma sektörü haricindeki sektörlere 
ayrılan kamu yatırım ödenekleri 12 126 414 Bin YTL olmuş, 2007 yılında ise bu rakam yüzde 
8,7 artarak 13 186 297 Bin YTL'ye yükselmiştir. 2007 Yılı Yatırım Programında ulaştırma 
sektöründe görülen azalmanın önemli bir nedeni ise 2006 Yılı Yatırım Programında yer alan 
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürlüğü yatırımlarının 2007 Yılı Yatırım Programında 
kurumdaki kamu payının yüzde 50'nin altına düşmesi nedeniyle yer almamasıdır. 

Aşağıdaki tabloda yatırım miktarlanyla ilgili bilgilere yer verilmiştir: 

Tablo: 2006 ve 2007 Yılları Kamu Yatırım Ödenekleri 
(Cari Fiyatlarla, Bin YTL) 

2006 Yılı Kamu Yatırımları: 
1-THY Gn. Md. Dahil, Mahalli İdareler Hariç 
2-THY Gn. Md. ve Mahalli İdareler Hariç 
3-THY Gn. Md. 
4-Mahalli İdareler 
5-THY Gn. Md. ve Mahalli idareler Dahil 
6-THY Gn. Md. Hariç, Mahalli İdareler Dahil 

17 521 667 
16 821 667 

700 000 
8 900 000 

26 421 667 
25 721 667 

2007 Yılı Kamu Yatırımları: 
7- Mahalli İdareler Hariç 
8- Mahalli İdareler Dahil 

17 076 806 
28 928 146 

Yukarıdaki tablo doğrultusunda THY Genel Müdürlüğü hariç tutularak aynı bazda 
karşılaştırma yapıldığında; mahalli idareler hariç 17 076 806 Bin YTL olan 2007 yılı kamu 
yatırım ödeneklerinin 16 821 667 Bin YTL olan 2006 yılı kamu yatınm ödeneklerine göre 
yüzde 1,5 oranında arttığı, mahalli idareler dahil 28 928 146 Bin YTL olan 2007 yılı kamu 
yatırım ödeneklerinin ise 25 721 667 Bin YTL olan 2006 yılı kamu yatırım ödeneklerine göre 
yüzde 12,5 oranında arttığı görülmektedir. Bu artış oranı, 2007 yılı için hedeflenen yüzde 
7'lik deflatör oranının 5,5 puan üzerindedir. Görüldüğü gibi, toplam kamu sektörü olarak 
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bakıldığında, 2007 yılında kamu yatırım ödeneklerinde reel olarak azalış değil artış 
sağlanmıştır. 

58. ve 59. Hükümetler döneminde Yatırım Programının daha rasyonel bir yapıya 
kavuşması amacıyla; yatırım projelerinin ortalama tamamlanma süresi oldukça yüksek olan 
sektör ve kuruluşlara özel olarak yoğunlaşılmış, önceliğini ve yapılabilirliğini yitirdiği 
belirlenen bazı projeler yatırım programından çıkarılmış; bazı projelere iz ödenek tahsis 
edilerek durdurulmuş, acil ve çok zorunlu haller dışında yatınm programına yeni proje 
alınmamıştır. Rasyonelleştirme çalışmalarına, yatırım programlarından proje çıkarılması 
yanında, yatınm programlarının hazırlanması çerçevesinde gerçekleştirilen çeşitli iyileştirme 
işlemleriyle devam edilmiştir. Bu kapsamda; bazı kuruluşların çok yıllık projeleri yıllık hale 
getirilmiş, tamamlanan kısımlarının hizmet için yeterli olacağı düşünülen projeler 
programdan çıkarılmış ve bazı projeler yapım niteliğinden çıkarılarak fizibiliteleri revize 
ettirilmek üzere etüt-proje kapsamına alınmıştır. Ayrıca projeler yeniden önceliklendirilerek, 
mevcut ödenekler fiziki gerçekleşme düzeyi yüksek, acil ve birinci derecede öncelikli 
projelere tahsis edilmeye çalışılmıştır. Böylece projelerin tamamlanarak üretime geçmeleri 
yönünde önemli ilerlemeler kaydedilmiş ve 2001 krizi sonrasında 12,5 yıla kadar çıkan kamu 
yatırımlarının ortalama tamamlanma süresi, 2007 yılı itibarıyla 5,8 yıla düşürülmüştür. Söz 
konusu çok yönlü çalışmalara bundan sonra da kesintisiz bir şekilde devam edilecektir. 

Kamu kesimi yatırımları, mevcut sınırlı kaynaklar da dikkate alınarak toplumun 
ihtiyaç duyduğu acil ve öncelikli hizmetlerin sağlanması hedefi doğrultusunda, ağırlıklı olarak 
ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında yoğunlaştırılmıştır. 

Proje sayılarına bakıldığında, 2002 yılında 4 414 olan proje sayısının 2007 yılında 
2710'a düşürüldüğü görülmektedir. Proje sayısındaki bu azalmada; yukarıda bahsedildiği gibi 
rasyonelleştirme çalışmaları kapsamında yatırım programından proje çıkarılması yanında, 
bazı projelerin tamamlanmış olması, mevcut stokun tamamlanması hedefi doğrultusunda yeni 
proje alımının kısıtlanması ve uygulama aşamasında kuruluşlara daha fazla esneklik 
sağlanabilmesi için, önceki yıllarda yatınm programında ayn projeler olarak yer alan benzer 
nitelikli, yol, okul, hastane, sağlık ocağı, organize sanayi bölgesi, küçük sanayi sitesi, 
içmesuyu vs. gibi bazı projelerin tek bir proje altında toplulaştırılması etkili olmuştur. Zira bu 
şekilde toplu projelerin altında yer alan projeler için Maliye Bakanlığı, DPT gibi 
kuruluşlardan, proje revizyonu için izin alma gerekliliği ortadan kalkmış, kısaca bürokrasi 
azaltılmıştır. 

58. ve 59. Hükümetler döneminde mahalli nitelikli hizmetlerin mahalli idarelere 
bırakılması için de önemli adımlar atılmış, yasama faaliyetleri hızlandınlmış, Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü kapatılarak yürüttüğü hizmet ve projeler mahalli idarelere devredilmiştir. 
2006 ve 2007 yıllarında, mahalli idarelere devredilen bu hizmet ve projeler için aynlan 
kaynaklar önemli miktarda artırılmıştır. 

Bütün bu olumlu gelişmelerle birlikte halkımıza verilen hizmetler hem nicelik hem de 
nitelik olarak artacak, özel kesimin ihtiyaç duyduğu ekonomik ve sosyal altyapı iyileştirilecek 
ve böylece özel kesimin gelişmesi sağlanacaktır. Üstelik bu gelişmeler üretim ve istihdam 
üzerinde de olumlu etkide bulunacaktır. 

Ayrıca, inşaat ağırlıklı olanlar başta olmak üzere kamu yatırımlan hem doğrudan, hem 
de diğer sektörlere yaratacağı talep nedeniyle istihdam ve üretimin artınlmasına olumlu 
katkıda bulunacaktır. 
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Hükümetimiz döneminde, yıllara göre kamu yatırımları için kullanılan ödenek miktarı 
ve aynı dönemde iç ve dış borç faizi olarak yapılan ödeme miktarları aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır: 

Tablo: 2003-2007 Dönemi Sabit Sermaye Yatırımları ve Faiz Ödemeleri 
(Cari Fiyatlarla, Bin YTL) 

Toplam Kamu 
Sabit Sermaye 
Yatırımları (*) 

Merkezi 
Yönetim Bütçesi 
İç Borç Faiz 
ödemeleri (**) 
Merkezi 
Yönetim Bütçesi 
Dış Borç Faiz 
Ödemeleri (**) 

2003 

17 288 000 

52 718 886 

5 890 277 

2004 

17 977 000 

50 052 872 

6 056 689 

2005 

24 444 000 

39 269 565 

6 223 476 

2006 

27 832 000(1) 

38 641 241 

6 661968 

2007 

31 607 000(2) 

40 700 000(3) 

8 000 000(3) 

Not: Yatırım işçilik tutarları sabit sermaye yatırımlarına dahil edilmiştir. 
(1) Gerçekleşme Tahmini 
(2) Program 
(3) 2007 Finansman Programı, Hazine Müsteşarlığı, http://www.hazine.gov.tr/kamuborcvonetimi.htm. 

02.03.2007 
(*) Kaynak: DPT Müsteşarlığı, Temel Ekonomik Göstergeler, Aralık 2006 
(**) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Bütçe Finansmanı İstatistikleri, http://www.hazine.gov.tr/stat/kamusek.htm, 

21.02.2007 
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12.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana Valiliğinin bilgi edinme başvurularını 
karşılamasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/20081) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruların, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 

Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur 

CHP Adana Milletvekili 

9732 sayılı soru önergemize 30.12.2005 tarihinde verdiğiniz cevapta Adana Valiliği'nin 

30.04.2004 ve 25.10.2005 tarihli genelgelerle Bilgi Edinme Hakkı mevzuatına uyma 

konusunda uyarıldığı ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda kendilerine talimat verildiği 

belirtilmiştir. 

TESEV'in gerçekleştirdiği ve 2005 yılı sonuçları 9732 sayılı soru önergemize konu olan 
"Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı Projesi"nin 2006 yılı sonuçlarında Adana ilimizi 2006 

yılında da "kurumların vatandaşın sorusuna zamanında ve tatminkar cevap verme başarımı" 
konusunda incelenen 9 il arasında en düşük seviyede olduğu görülmüştür. 

Özellikle Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Adana Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Adana İl 
Sağlık Müdürlüğü'nün vatandaşın sorularına tatminkar cevaplar vermek konusunda diğer 

illerdeki kurumların çok gerisinde kalmıştır. 

Bu bağlamda; 

1) 2006 yılı boyunca Adana ilinde "Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı" konusunda devlet 

kurumlarında gerçekleştirilen eğitimler ve alınan tedbirler nelerdir? 

2) 9732 sayılı soru önergemize verdiğiniz 30.12.2005 tarihli, cevapta Adana Valiliği'nin 

konu ile ilgili birimleri düzenli aralıklarla denetleyeceği belirtilmiştir. Bu denetlemeler 

sonunda elde edilen sonuçlar nelerdir? 

3) 2007 yılında devlet kurumlarının, özellikle de yukanda adı geçen kurumların, 

vatandaşların sorularına zamanında ve tatminkar cevaplarını arttırmak için alınacak 

önlemler, yapılacak çalışmalar nelerdir? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.0.PGM-0.71.000.1-Ş/30'1K 01-./OJ/2007 

Konu :Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: T.B.M.M.B. 05/02/2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-29066 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Prof.Dr.Nevin Gaye ERBATUR'un, tarafımdan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediği soru önergesine (7/20081) ilişkin cevaplar aşağıya çıkartılmıştır. 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve ilgili yönetmelik ile genelgelerin tekrar gözden 
geçirildiği, 25/10/2005 tarihinde Bilgi Edinme Yasası ve uygulanması konusunda Valilik emri 
çıkarıldığı ve tüm kurumlara iletildiği, ayrıca uygulamada birlik ve bütünlüğün sağlanması için 
21/12/2005 tarihinde, 2006 yılı uygulama dönemini içeren tüm bilgi edinme birim personeline bir 
eğitim semineri verildiği, 

Adana Valiliğince, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının Bilgi Edinme Birimlerine yapılan 
müracaatların takip edilmekte olduğu, yapılan çalışmalarla ilgili bilgilerin ilgililer tarafından mutat 
aralıklarla Valilik Makamına sunulduğu, bu bağlamda söz konusu kurum birimlerinden bilgi edinme 
talebinde bulunup netice alınamadığı yolunda kişiler tarafından Valiliğe her hangi bir müracaat 
olmadığı, 

Bilgi Edinme Kanunu ve ilgili yönetmelik gereği kurumlar bünyesinde oluşturulan bilgi 
edinme birimlerinin kendilerine gelen talepleri doğrudan sonuçlandırmalarının yasal zorunluluk 
olduğu, bu nedenle Adana Valiliğince ildeki kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşların sorularına 
zamanında ve tatminkar cevap verilmede bir takım aksaklıklar görülmesi halinde ilgililer hakkında 
gerekli idari tedbirlerin alınacağı, 2007 yılında da kamu kurumları bünyesindeki ilgili birimlerin 
denetlenmesine devam edileceği hususunu bilgilerinize arz ederim. ., 

»dülkadır AKSU 
Bakan 
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13.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Kızılay'ın kurban bağışlarını değer
lendirmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı 
(7/20338) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığı'na 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Başbakan Sayın R. Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
25.01.2007 

, / > Feridun F. BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ'nin kurban bayramlarında vatandaşlardan 
kurban bağışlarını topladığı bilinmektedir. 

Bu kapsamda; 
1- Son Kurban Bayramı'nda, KIZILAY'a kaç adet kurban bağışı 

yapılmıştır? 

2- Son Kurban Bayramı'nda KIZILAY tarafından kaç adet kurban 
kesilmiştir? Kesim işlemleri nerede yapılmıştır? 

3- Kaç adet kurban derisi değerlendirilmiştir? KIZ/ LAY'a ne kadar gelir 
sağlanmıştır? 

4- Kurban etleri nasıl değerlendirilmiştir? Kavurma yapılarak 
değerlendirilen miktar nedir? 

5- Kavurma yapılan kurbanlık etler nerede korunmaktadır? Bu güne 
kadar dağıtılan kavurma miktarı nedir? 

6- Dağıtılmamış ise, neden dağıtılmamıştır? 

7- Kavurma yapılan kurbanlık etlerin, genel seçimler öncesinde 
dağıtılmasına ilişkin bir talimat ve proje var mıdır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Dernekler Dairesi Başkanlığı 

Sayı : B050DDB0000007/*92 O£./t$/2Q07 
Konu : Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı) 

İlgi : Başbakanlığın 15.02.2007 tarih ve B.020.KKG.0.12/106-557-8/669 sayılı yazısı. 

Başbakan Sayın R. Tayyip ERDOĞAN tarafından cevaplandırılmak üzere Antalya 
Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU' nca verilen 26.01.2007 tarih ve 16791 sayılı soru 
önergesinde geçen hususlara ilişkin açıklamalar aşağıda çıkarılmıştır. 

Konu ile ilgili Türkiye Kızılay Derneği'nden alman 22.02.2007 tarih ve 53 sayılı yazıda; 
Demekçe düzenlenen kurban bağışı kampanyası çerçevesinde 12.630 hisse kurban bağışı 

yapıldığı, 
Kampanya kapsamında Et ve Balık Kurumu ile protokol imzalandığı, kurban etlerinin 

kavurma olarak 2,5 kilogramlık kutularda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı, yanm kiloluk 
kutularda ise bağışta bulunan hayırseverlere gönderildiği, 

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimlerinin Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 
Erzurum Et Kombinasında, Van Et Kombinasında, Sakarya Et Kombinasında ve Ağn Et 
Kombinasında gerçekleştirildiği, aynca Et ve Balık Kurumu ile yapılan protokol gereği kurban 
derilerinin karşılığı olarak kavurma alınacağı, 

Kurban etlerinin Et ve Balık Kurumu'nun Ankara-Sincan'da bulunan soğuk hava 
depolannda korunduğu, 

Gelinen aşamada kurban kampanyasına katılan bağışçılara yönelik hazırlanan yanm 
kiloluk kavurma kutulannın Türkiye Kızılay Derneği'nin şubelerine ulaştınldığı ve bağışçılara 
teslim edilmeye başlandığı, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak kavurmalann ise 40.000 adedinin 
mayıs sonuna kadar, bakiye kalan kavurma kutulann 01.09.2007 tarihinde kadar Et ve Balık 
Kurumu tarafından derneğe teslim edilmesinin planlandığı, Et ve Balık Kurumu tarafından 
gönderilen bir yazıda söz konusu tarihlere ilişkin tesislerin modernizasyonunun müteahhit firma 
tarafından zamanında teslim edilmemesinden kaynaklı bir gecikme olduğunun belirtildiği, 

Kavurma yapılan kurban etlerinin Türkiye Kızılay Derneği Şubeleri aracılığıyla ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılacağı, genel seçimler öncesi dağıtımına ilşkin bir talimat veya proje olmadığı, 

Belirtilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir AKSU 
İçişleri Bakam 
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14.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Kızılay yönetimiyle ilgili bazı iddi
alara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/20340) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn.Başkanlığı'na 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd. 
maddelerine göre Başbakan Sayın R. Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
25.01.2007 

Feridun F. BALOGLU 
Antalya Milletvekili 

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ, Türkiye düzeyindeki yaygın 
örgütlenmesiyle, ülkemizin en köklü yardım kuruluşu durumundadır. 

Bir süreden beri KIZILAY'm saygın adını gölgeleyen tartışmaların 
kamuoyuna yansıdığı görülmektedir. 

Bu kapsamda; 
1- Kızılay Genel Merkez ve şubelerin Genel Kurul toplantı tarihlerinin 

yaklaştığı bir dönemde, Kızılay Genel Merkezi'nin bir çok şube yönetimini 
görevden aldığına ilişkin haberler doğru mudur? 

Türkiye ölçeğinde kaç il ve ilçede Kızılay şube yönetimleri görevden 
alınmıştır? 

2- Görevden alınan şube yönetimlerinin büyük bir bölümünün haklarında 
yasal soruşturma açılmamış ve başarılı çalışmaları ile tanınan yönetimler 
olduğuna ilişkin iddialar karşısında, Başbakanlık, bu uygulamalarla ilgili bir 
soruşturma başlatmış mıdır? 

3- KIZILAY'm ülke düzeyinde gerçekleştirdiği yardım çalışmaları ve 
yerleşik yapısı karşısında bazı yeni örgütlenmeler oluşturulduğu, bunların 
iktidar partisi AKP'nin desteği ile genişlemeye çalıştığı iddiaları karşısında; 
tarafsız bir tutum izleyebilecek misiniz? 

4- Genel seçimlerin yaklaştığı bir süreçte, KIZILAY'I partizanca amaçlar 
ile kullanmaya yönelik çabalar konusunda, nasıl bir önlem alacaksınız? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Dernekler Dairesi Başkanlığı 
Sayı : B.050.DDB.0000007/^9> <#./4?/2007 

(K.A.-10)/2007 
Konu : Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a) T.B.M.M.Başkanlığı'mn 12.02.2007 tarih ve KAN. KAR.MD.A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-7/20340-29329/66533 sayılı yazısı, 

b) Başbakanlığın 15.02.2007 tarih ve B.02.0.KKG.0.12./106-557-10/671 sayılı yazısı. 

İlgi (b) yazı ekinde gönderilen, Antalya Milletvekili Feridun F. BALOĞLU'na ait 
7/20340 sayılı soru önergesinde bahsi geçen hususlarla ilgili olarak, Türkiye Kızılay 
Derneği'nden alınan 27.02.2007 tarih ve 3213 sayılı yazıda; 

Türkiye Kızılay Derneği'nin olağan dönem çalışmalarını yürürlükteki kanunlar ile 
tüzüğündeki tanımlanmış kriterlerine göre sürdürdüğü, bu kapsamda olağan dönem 
çahşraalannda, dernek üst yönetim organlarınca onaylanan denetim programlan dahilinde, 
2004 —2006 yılları arasında, 700 şubede olağan denetimler gerçekleştirildiği, buna bağlı 
olarak makam onaylarına dayalı 280 inceleme ve soruşturma yürütüldüğü, 

Bu denetimler, inceleme ve soruşturmalar sonucunda yürürlükteki kanunlar, Kızılay 
tüzüğü, yönetmelikleri ve Genel Merkez talimatlarına aykın olarak işlem gerçekleştiren ve 
bulunduklan bölgelerde Kızılay'ın yasalarla tanımlanmış insani faaliyetlerini etkin bir şekilde 
sürdüremeyen şubeler hakkında gerekli tedbirlerin alındığı, görevden alman şubelerden 
önemli bir kısmı hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç ihbannda bulunulduğu, yukanda 
belirtilen süreçte, yaptıkları çalışmalar çerçevesinde ve kanunun emredici hükümleri 
doğrultusunda topluma etkin hizmet üretiminin hedef alınması veya görevden ayrılma 
nedeniyle boşalan il ve ilçe merkezli 60 şube yönetiminde gerekli değişikliklerin yapıldığı, 

Bununla birlikte, Türkiye Kızılay Derneği'nin yedi temel ilkesinden birisinin de 
tarafsızlık olduğu, bu ilkeye göre Kızılay'ın, herkesin güvenini kazanmak amacıyla, 
düşmanlıklara taraf olmayacağı ve hiçbir zaman siyasal, ırksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki 
ihtilaflara girmeyeceği, ülke genelindeki teşkilatlanmasında da tarafsızlık ilkesinin esas 
alındığı, dolayısıyla tüm siyasi partilere eşit uzaklıkta ve eşit yakınlıkta olduğu, 

Türkiye Kızılay Derneği'nin hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla önceki yıllarda 
daralan teşkilat yapısını genişletme ve yaygınlaştırma yönünde çaba sarfettiği, bu yolla daha 
çok ihtiyaç sahibine ulaşmanın ve hizmet sunmanın amaçlandığı, sivil toplumun bütün 
örgütlenmeleriyle hizmet alamm genişletme maksadıyla işbirliği içerisinde olduğu ve bu 
işbirliğini genişleterek sürdürmeyi hedeflediği, 

Belirtilmiştir. ^+^ 
Bilgilerinize arz ederim. AtyC^ 

/ /Abdü lkad i r AKSU 
^ İçişleri Bakanı 
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15.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, Eskişehir'deki aile hekimliği uygula
masına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/20367) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 

• \ 

Mehmet Vedat YÜCESAN 
Eskişehir Milletvekili 

Eskişehir ilçelerindeki hastane ve sağlık ocaklarında yeterli sayıda doktor 
bulunmaması ve donanım eksikliği vatandaşların mağdur olmalarına yol açmaktadır. 
17 Temmuz 2006 tarihinde Eskişehir'in aile hekimliği uygulamasına pilot il olarak dahil 
edilmiş olması özellikle ilçelerde yaşayan vatandaşların yaşadığı sıkıntıları daha da artırmıştır. 
Bu bağlamda; 

1-) Eskişehir'de Temmu/. ayı itibariyle uygulanmaya başlanan Aile Hekimliği 
sonucunda 5 toplum sağlığı merkezinden 2'si hekim olmadığı için kapatılmıştır. Aile Sağlığı 
Merkezlerinde baş gösteren aile hekimi sıkıntısının giderilmesi ve olumsuzlukların son 
bulması yönünde neler yapılması düşünülmektedir? 

2-) Eskişehir'in İnönü ilçesinde sağlık ocağı karayoluna yakın olması nedeniyle 24 
saat açık durumdaydı ve devamlı doktor bulunmaktaydı. Aile hekimliği uygulamasına 
geçilmesinden sonra saat beşten sonra sağlık ocağında doktor bulunmamaktadır. Hastalanan 
vatandaşlar ya Eskişehir merkeze yada Bilecik İline bağlı Bozüyük ilçesine gitmek zorunda 
kalmaktadırlar. Acil sağlık hizmetlerinde büyük bir gerileme yaşanmasına neden olan ve 
vatandaşları mağdur eden bu durumun düzeltilmesi için ne tür tedbirler alınacaktır? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.10.0.TSH.0.2O.O0.03 07 03 0 7 * 3 2 5 2 
Konu: Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 12.02.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02- 29322 sayılı yazınız. 

Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN tarafından verilen "Eskişehir'deki 
aile hekimliği uygulamasına ilişkin" 7/20367 Esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Arz ederim 

l»rof. Dr. Recep AKTTAG 
Bakan 

EKLER: 
EK-1: önerge cevabı 
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Eskişehir Milletvekili Sayın Mehmet Vedat YÜCESAN tarafından verilen 
Eskişehir'deki aile hekimliği uygulamasına ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR 

1) Eskişehir'de Temmuz ayı itibariyle uygulanmaya başlanan Aile Hekimliği sonucunda 5 
toplum sağlığı merkezinden 2'si hekim olmadığı için kapatılmıştır. Aile Sağlığı 
Merkezlerinde baş gösteren aile hekimi sıkıntısının giderilmesi ve olumsuzlukların son 
bulması yönünde neler yapılması düşünülmektedir? 

2) Eskişehir'in İnönü İlçesinde sağlık ocağı karayoluna yakın olması nedeniyle 24 saat açık 
durumdaydı ve devamlı doktor bulunmaktaydı. Aile hekimliği uygulamasına geçilmesinden 
sonra saat beşten sonra sağlık ocağında doktor bulunmamaktadır. Hastalanan vatandaşlar ya 
Eskişehir merkeze ya da Bilecik İline bağlı Bozüyük İlçesine gitmek zorunda kalmaktadırlar. 
Acil sağlık hizmetlerinde büyük bir gerileme yaşanmasına neden olan ve vatandaşlan mağdur 
eden bu durumun düzeltilmesi için ne tür tedbirler alınacaktır? 

CEVAPLAR 

1) Aile Hekimliği Uygulamasına başlanmasıyla birlikte İl Merkezinde 31 Aile Sağlığı 
Merkezi/Birimi'nde 163 Aile Hekimliği pozisyonu planlanmış ve uygulamanın başladığı 
tarihten bu yana bu pozisyonların tamamı dolu olarak hizmet sunmaktadır. Ayrıca İl 
Merkezinde 4 adet Toplum Sağlığı Merkezi açılmış olup halen bu Merkezlerin hepsi faal 
olarak görev yapmaktadır. Toplum Sağlığı Merkezlerinde ortalama 4'er doktor görev 
yapmakta olup herhangi bir Toplum Sağlığı Merkezinin hekim yokluğu nedeniyle kapatılması 
söz konusu olmamıştır. 

2) Alpu ve Mihalıççık İlçelerinde 24 saat süreyle hizmet veren İlçe Hastanelerimiz, 
Mahmudiye ve Sarıcakaya (Mihalgazi İlçesine de hizmet veriyor) İlçelerimizde 24 saat 
süreyle hekim bulunan B Tipi 112 istasyonlarımız, Çifteler ve Sivrihisar İlçelerinde 24 saat 
süreyle hizmet veren İlçe Hastanelerimiz ile her iki ilçede 24 saat süreyle hekimli hizmet 
veren A Tipi 112 istasyonlarımız bulunmaktadır. Beylikova, Günyüzü, İnönü ve Seyitgazi 
İlçelerinde ise Aile Hekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezi Hekimlerinin oluşturduğu 
havuzdan icapçı hekim olarak acil sağlık hizmeti sunulmaktadır. 

İlginize teşekkür ederim. 
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16.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Kamu Personeli Seçme Sınavında öngörülen 
yaş sınırına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı 
(7/20904) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 09.02.2007 

Mehmet KÜÇÜKAŞIK 
Bursa Milletvekili 

Bilindiği gibi Kamu Personel Seçme Sınavında lisans mezunları için açılmış 
olan A grubu kadrolar bulunmaktadır. Bu kadrolar müfettişlik, uzmanlık, 
kaymakamlık, denetçilik gibi kadroları kapsamaktadır. Kurumların A grubu 
kadrolarına yerleşmek isteyenler KPSS'den kurumun istediği puanı almak ve 
ayrıca da kurumun istediği özel şartları taşımak zorundadırlar. Bu şartlardan biri 
de her bir kurum için 30—35 arası değişen yaş sınırı şartıdır. Kurumun A 
Kadroya yerleştireceği memurun en fazla 30 yaşında olmasını isteyerek 
Anayasanın 70.maddesindeki "Her Türk,' kamu hizmetlerine girme hakkına 
sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir 
ayırım gözetilemez.'1'' Hükmüne aykırı hareket ettiği açıktır. Eğer bu kadrolar 30 
yaş sınırı gerektiriyorsa, mevcut memurlarda da 30 yaşını dolduranların 
görevden alınması gerektiği sonucuna da varılabilir. Ayrıca da her bir kurumun 
ayrı yaş sınırı koyması da anayasanın 123. maddesindeki "İdare, kuruluş ve 
görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri, 
merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.'''' Hükmüne 
aykırıdır. 

Bu kapsamda, 

1. Kamu kurumlarının uyguladığı bu yaş sınırı hangi mantık veya hukuk 
temeline dayandırılarak uygulanmaktadır? 

2. Bundan sonraki KPSS yerleştirmeleri için yaş sınırı uygulaması devam 
edecek midir? 

3. Yaş sınırı uygulaması devam edecekse anayasanın 123. maddesine 
aykırı olarak, her bir kurum için ayrı ayrı sınırlarla mı devam 
edecektir? 
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T.C. 
D E V L E T BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ Y o ^ - o 
Konu : 

İ.ÎU3-/2007 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECL İSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) T B M M Başk.nın, 01.03.2007 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/20904-29931/67476 sayılı yazısı, 

b) Devlet Personel Başkanlığının, 07.03.2007 tarih ve B.02.1.DPB.0.12.01/250/03-
0100/3998 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Mehmet KUÇUKAŞIK'ın , Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/20904 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek: tlgi (b) yazı ve eki 

T . C . 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Sayı : B.02.1 .DPB.0.1 2 .01/ 250/03-01 00_ . V / * ^ T 
Konu : Soru önergesine cevap. 

<T J~ /J7/2007 

DEVLET BAKANLIĞI VF. BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İlgi: 02/03/2007 tarihli ve B.02.0.002/943 sayılı yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın Mehmet KUÇUKAŞIK' ın Makamlarınıza tevcih ettiği ve 
cevaplandırılmasını istediği 7/20904 Fsas No'lu yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte 
sımulıruışri ' 

Bilgilerinize arz ederim. 

Jaljfc tJVVtY^JL 
Devlet Personel Balkanı 

T.C. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 

01- v'LETT BAKANLIĞI VE 
FUŞ6AKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH :US 03- Leo'-)-
S A ^ I : l 0 ^ . t . 

- 5 7 2 -



TBMM B:74 13 . 3.2007 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET KÜÇÜKAŞIK'IN, BAKANLIĞINIZA 
TEVCİH ETTİĞİ VE CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ, 7/20904 ESAS NO'LU 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZDIR 

Bilindiği gibi Kamu Personel Seçme Sınavında lisans mezunları için açılmış olan A 
grubu kad-olar bulunmaktadır. Bu kadrolar müfettişlik, uzmanlık, kaymakamlık, denetçilik 
gibi kadrolun kapsamaktadır. Kurumların A grubu kadrolarına yerleşmek isteyenler 
KPSS'den kıırumırn istediği puanı almak ve ayrıca da kurumun istediği özel şartları 
taşımak /dundadırlar. Bu şartlardan biride her bir kurum için 30-35 arası değişen yaş 
sınırı şartıdır. Kurumun A Kadroya yerleştireceği memurun en fazla 30 yaşında olmasını 
isteyerek Anayasanın 70. maddesindeki "Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına 
sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez." 
hükmüne aykırı hareket ettiği açıktır. Eğer bu kadrolar 30 yaş sının gerektiriyorsa, mevcut 
memurlarda da 30 yaşını dolduranların görevden alınması gerektiği sonucuna da varılabilir. 
Ayrıca da her bir kurumun ayrı yaş sınırı koyması da anayasanın 123. maddesindeki "İdare, 
kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir, idarenin kuruluş ve görevleri, 
merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır." hükmüne aykırıdır. 

Bu kapsamda, 

1. Kamu kurumlarının uyguladığı bu yaş sınırı hangi mantık veya hukuk temeline 
dayandırıl-.ırak uygulanmaktadır? 

2. Bundan sonraki KPSS yerleştirmeleri için yaş sınırı uygulaması devam edecek 
midir? 

3. Yaş sınırı uygulaması devam edecekse anayasanın 123. maddesine aykırı olarak, 
her bir kurum için ayrı ayrı sınırlarla mı devam edecektir? 

CEVAP 1,2,3- Bilindiği üzere. Anayasanın 128'inci maddesinde "Devletin, kamu 
iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle 
yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve 
diğer kanın görevlileri eliyle görülür. 

M cııuırların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, 
hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir." 
hükmüne yer verilmiş olup, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve 
yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını düzenleyen 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 40'ncı maddesinde; "Genel olarak 18 yaşını 
tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. 

Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler, en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk 
Medeni K.;ınınunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak şartıyla Devlet 
memurluklarına atanabilirler" hükmü; 48 inci maddesinin Özel Şartlar başlıklı (B) bendinin 
2'nci alt bendinde ise; "Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları 
taşımak" hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarına girişte asgari yaş 
şartı tespit edilmiş, ancak üst yaş sınırına ilişkin bir kısıtlama getirilmemiştir. Bu itibarla, kamu 
kurum ve kuruluşlarının kendi hizmet özellikleri ve ihtiyaçlarına göre üst yaş sınırı belirlemeleri 
mümkün bulunmaktaydı. 
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Ancak, uygulamada birliği sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının kanunlarda 
ya da kaıumlaıın bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan 
özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar 
için üst y;>ş s ı n ı r ı t c sP ; t edemeyeceklerine ilişkin hüküm 13/02/2006 tarihli ve 2006/10036 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 
Hakkında Genel Yönetmeliğe eklenmiş olup, 18 yaşını tamamlayan tüm adaylar KPSS (Kamu 
Personel Seçme Smavı)'ye girebilmekte ve bu Sınav sonucuna göre gerçekleştirilen yerleştirme 
işlemlerine başvurabilmektedirler. Dolayısıyla ÖSYM Başkanlığınca B Grubu kadrolara 
doğrudan yerleştirilmesi yapılan adaylar için herhangi bir yaş sınırlaması 
bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan 18.03.2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulmuş olan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 
Yönetmelikte: kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolar (A) ve (B) grubu kadrolar olarak iki 
grupta değerlendirilmiştir. (A) grubu kadrolar; özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle ve 
belli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak mesleğe alınan personel için 
(Müfettiş Yardımcısı. Uzman Yardımcısı, Stajyer Kontrolör ve Kaymakam Adayı gibi) ihdas 
edilmiş kadrolar olarak tanımlanmıştır. KPSS bu kadrolara atanacaklar için kurumların kendi 
mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek için 
kullanılır,..;: ıJır. Bu kadroları tercih edecek adayların Devlet memuru olabilmek için aranılan 
genel sarıların yanı sıra kurumların kendi özel mevzuatında yer alan şartlara da sahip olmaları 
gerekmektedir. Bu şekilde A Grubu kadrolara başvuru yapan adayların sınav ve atanma işlemleri 
de yine ilgili kurumlarca kendi mevzuatlarına göre gerçekleştirilmektedir. 

Bu itibarla, söz konusu yaşa ilişkin düzenleme ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilen 
merkezi ycrleştimıe işlemlerinde yer alacak kamu kurum ve kuruluşlarının mezkûr Yönetmelikte 
"B Grubu kadrolar" olarak tanımlanan kadrolar için geçerli olup, bu kadrolar için yaş sınırı 
aranmamaktadır. Yönetmelikte "A Grubu kadrolar" olarak tanımlanan kariyer mesleklere ait 
kadrolara ilişkin yaş şartı ile diğer Özel şartlar ise atama yapacak kurumların kendi özel kanunları 
veya bu i.a üinların verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerle belirlendiğinden bu 
hususla grıol bir nvvzuat düzenlemesinin yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

- 5 7 4 -



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 

oı 
02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

DONEM: 22 YASAMA YILI: 5 

74 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
13 MART 2007 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLIFLERI İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİLERİ 
1.- 1261 ve 1275 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel 

kanun olarak görüşülmesi; 1261 Sıra Sayılı Tasarının birinci bölümünün 1 ilâ 14 üncü maddeler
den, ikinci bölümünün 15 ilâ 22 nci maddelerden (Geçici 1 inci madde dahil) oluşması; 1275 Sıra 
Sayılı Tasarının birinci bölününün 1 ilâ 16 nci maddelerden, ikinci bölümünün 17 ilâ 27 nci mad
delerden (Geçici 1 ilâ 4 üncü maddeler dahil) oluşması; 

Önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 20.2.2007 tarihli 65 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun 13-14, 20-21, 27-28 Mart 2007 Salı ve Çarşamba günkü birleşimlerinde 

sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmemesi; 13, 20, 27 Mart 2007 Salı günlerinde
ki birleşimlerinde kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi; çalışma saatlerinin ise; 13, 20, 27 Mart 
2007 Sah günkü birleşimlerinde 15.00-22.00 saatleri arasında; 14, 21, 28 Mart 2007 Çarşamba 
günkü birleşimlerinde 14.00-22.00 saatleri arasında; 15, 22, 29 Mart 2007 Perşembe günkü bir
leşimlerinde ise 14.00-20.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi; 

Önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 6.3.2007 tarihli 71 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu * (10/365) Esas Numaralı 
13.3.2007 Sah - Saat: 15.30 Meclis Araştırması Komisyonu 

13.3.2007 Sah - Saat: 09.30 
* Adalet Komisyonu 

14.3.2007 Çarşamba - Saat: 10.30 * (10/351, 399, 417) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 

* İçişleri Komisyonu 14.3.2007 Çarşamba - Saat: 10.00 
14.3.2007 Çarşamba - Saat: 13.00 

* Dışişleri Komisyonu 
15.3.2007 Perşembe - Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
74 ÜNCÜ BİRLEŞİM 13 MART 2007 SALI SAAT: 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun; 3813 Sayılı Türkiye Futbol 
Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin 
(2/192), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un; 8 Mayıs'ın Cezayir Soykırımını Anma Günü Olarak 
Kabul Edilmesi ve Ankara'da Bir Soykırım Anıtı Dikilmesine İlişkin Kanun Teklifinin (2/872), 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

02 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

03 _ SEÇİM 

:Ctit 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

0 5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

*±Je 

06 - GENEL GÖRÜŞME V E MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

07 - SÖZLÜ SORULAR 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihi Milli Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

2. X - Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

3. X - Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1284) (S. Sayısı: 1340) (Dağıtma tarihi: 
2.2.2007) 

4. - Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/1300) (S. Sayısı: 1342) 
(Dağıtma tarihi: 5.2.2007) 

5. X - Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) 
Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1075) (S. Sayısı: 1022) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

6. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1242) (S. Sayısı: 1338) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1176) (S. Sayısı: 1185) (Dağıtma tarihi: 23.5.2006) 

8. X - 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden 
Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1135) (S. Sayısı: 1085) (Dağıtma tarihi: 15.2.2006) 

9. X - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/1245) (S. Sayısı: 1261) 
(Dağıtma tarihi: 16.11.2006) (**) 

10. X - 17.1.2007 Tarihli ve 5574 Sayılı Türk Petrol Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 
104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 
(1/1301) (S. Sayısı: 1352) (Dağıtma tarihi: 1.3.2007) 

11. - Ankara Milletvekili Bülent Gedikli ve 17 Milletvekilinin; Mali Tatil İhdas Edilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi, Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in; Vergi Usul Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Bursa Milletvekili Sedat 
Kızılcıklı'nın; Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kocaeli 
Milletvekili Eyüp Ayar ve 36 Milletvekilinin; Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 27 Milletvekilinin; Mali Tatil 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/866, 2/692, 2/774, 2/857, 2/864) (S. Sayısı: 
1237) (Dağıtma tarihi: 5.10.2006) 

12. X - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Tasarısı; Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ile Van 
Milletvekili Mehmet Kartal'ın; 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik 
Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Van 
Milletvekili Yekta Haydaroğlu'nun; Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Bir Madde Eklenmesi ile 
İlgili Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1240, 2/403, 2/644) (S. Sayısı: 1275) 
(Dağıtma tarihi: 11.12.2006) (**) 

13. - Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ve 14 Milletvekili ile Şanlıurfa Milletvekili 
Mehmet Vedat Melik ve 21 Milletvekilinin; 2510 Sayılı İskân Kanununa Bir Ek Madde 

_ 4 _ 74ÜNCÜ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARJ VE TEKLİFLERİ İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/824, 2/859) (S. Sayısı: 1315) (Dağıtma tarihi: 27.12.2006) 

14. X - Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı: 1150) 
(Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

15. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, İmar 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Adalet Komisyonları Raporları (2/820) (S. Sayısı: 1337) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

16. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/988) 
(S. Sayısı: 922) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) (**) 

17. - Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1254) (S. Sayısı: 1266) (Dağıtma tarihi: 
22.11.2006) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1065) (S. Sayısı: 1012) (Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1132) (S. Sayısı: 1182) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Batum 
Uluslararası Havalimanının Ortak Kullanılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1223) (S. Sayısı: 1306) 
(Dağıtma tarihi: 22.12.2006) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1234) (S. Sayısı: 1310) (Dağıtma tarihi: 22.12.2006) 

23. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S. Sayısı: 
954) (Dağıtma tarihi: 24.6.2005) 

24. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarıları ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/1269, 1/1248) (S. Sayısı: 1322) (Dağıtma tarihi: 24.1.2007) 

25. - Düzce Milletvekili Yaşar Yakış ve 3 Milletvekilinin; Avrupa Birliği İşleri Komisyonu 
Kuruluş Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/811) (S. Sayısı: 1272) (Dağıtma 
tarihi: 29.11.2006) 

26. - Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonları Raporları (1/1212) (S. Sayısı: 1225) (Dağıtma tarihi: 29.6.2006) 

27. - Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/775) 
(S. Sayısı: 1209) (Dağıtma tarihi: 20.6.2006) 

28. - Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 2863 
Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/461) (S. Sayısı: 970 ve 970'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.6.2005 ve 27.1.2006) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN D I Ğ E R İŞLER 
29. - Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin Börü'nün; Türk Medeni Kanununda Değişik

lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/888) (S. Sayısı: 1262) 
(Dağıtma tarihi: 22.11.2006) 

30. X - Deniz Emniyeti Komitesinin 82. Oturumunun 29 Kasım 2006 - 8 Aralık 2006 
Tarihleri Arasında İstanbul'da Yapılmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Denizcilik 
Örgütü Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1222) (S. Sayısı: 1243) (Dağıtma tarihi: 17.10.2006) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Arasında 
2006 Yılı Tam Yetkili Temsilciler Konferansının Organizasyonu, Gerçekleştirilmesi ve 
Finansmanına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1233) (S. Sayısı: 1245) (Dağıtma tarihi: 17.10.2006) 

32. X - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No.lu 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) 
(S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) (*) 

33. X - Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1195) 
(S. Sayısı: 1216) (Dağıtma tarihi: 26.6.2006) 

34. X - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/499) 
(S. Sayısı: 949) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

35. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/905) (S. Sayısı: 933 ve 933'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 16.6.2005 ve 
21.12.2005) (**) 

36. X - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/1193) (S. Sayısı: 1211) (Dağıtma tarihi: 20.6.2006) 

37. - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. Sayısı: 
945) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) (**) 

38. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) (**) 

39. - Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, 2.7.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
20 nci Maddesinin C Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Nevşehir 
Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ile Osman Seyfi'nin, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1159, 2/418, 2/447) (S. Sayısı: 
1086) (Dağıtma tarihi: 16.2.2006) (**) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Sınai Araştırma-
Geliştirme Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1154) (S. Sayısı: 1107) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

41. X - WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1021) (S. Sayısı: 964) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

42. X - WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S. Sayısı: 966) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
43. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 

İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1109) (S. Sayısı: 1083) (Dağıtma tarihi: 14.2.2006) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

45. X - Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma 
Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan 
Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili 
Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/936) (S. Sayısı: 
824) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

46. X - Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/922) (S. Sayısı: 843) 
(Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

47. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

48. X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında 
İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

50. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi: 
7.4.2005) 

51. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/983) (S. Sayısı: 856) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

52. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/958) (S. Sayısı: 862) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

53. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 
Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/959) (S. Sayısı: 863) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

54. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/963) (S. Sayısı: 
864) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

55. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/965) (S. Sayısı: 865) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 
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56. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 

Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/973) (S. Sayısı: 866) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

57. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/931) (S. Sayısı: 881) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

58. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/941) (S. Sayısı: 882) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

59. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

60. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S. Sayısı: 
884) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

61. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1000) (S. Sayısı: 885) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

62. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/903) (S. Sayısı: 905) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

63. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde 
İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/906) (S. Sayısı: 906) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

64. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/934) (S. Sayısı: 907) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

65. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/957) 
(S. Sayısı: 909) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

66. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/982) (S. Sayısı: 910) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

67. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklık
larına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1014) (S. Sayısı: 935) (Dağıtma tarihi : 16.6.2005) 

68. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1015) (S. Sayısı: 936) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 
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69. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 

Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1020) (S. Sayısı: 938) 
(Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

70. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1016) (S. Sayısı: 937) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

71. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1037) (S. Sayısı: 967) (Dağıtma tarihi: 
30.6.2005) 

72. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfı'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi : 2.12.2004) 

73. - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

74. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

75. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

76. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma tarihi : 8.12.2003) 

77. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

78. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

79. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*) 

80. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'in Her Yıl "Laiklik ve 
Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 20.5.2003) (*) 

81. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

82. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

83. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 
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84. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S. Sayısı: 
256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

85. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

86. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

87. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

88. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

89. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

90. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

91. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

92. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

93. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

94. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

95. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

- 1 0 - 74 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
96. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

97. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

98. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

99. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

100. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

101. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

102. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/93) (S. Sayısı: 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

103. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

104. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

105. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

106. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

107. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/98) (S. Sayısı: 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

108. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

109. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

110.- Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

111.- Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 479'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

112.- Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

113. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

114.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

115. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

116. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

117.- Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 486'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

118. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

119.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

120. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

121. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

122. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/223) (S. Sayısı: 500'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

123. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

124. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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125.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

126. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/231) (S. Sayısı: 504'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

127.- Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/244) (S. Sayısı: 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

128. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

129. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

130.- Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

131.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı: 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

132.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 51 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

133. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

134. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

135. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

136. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı: 517ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

137. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

138. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

139. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı: 520'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

140. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

141. - Gaziantep Milletvekili Mehmet San'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

142. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı: 530'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

143. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 531'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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144. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/285) (S. Sayısı: 532'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

145. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

146. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

147. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

148. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

149. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/299) (S. Sayısı: 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

150.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

151. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

152. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 
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153. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nin Yasama 

Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

154. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

155. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

156. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

157. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

158. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

159. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

160.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

161. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe 
Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/235) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

162.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 54Te 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 
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163.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S.Sayısı: 543'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

164.- Kars Milletvekili Selamı Yiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kars Milletvekili Selami Yiğit'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310) (S.Sayısı: 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

165. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in, 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

166. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

167. - Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S.Sayısı: 547'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

168.- Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/328) (S.Sayısı: 548'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

169. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S. Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

170.- İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S. Sayısı: 550'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

171. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S. Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

172. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S. Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

173. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/341) (S. Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

174.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile 
İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S. Sayısı: 565'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

175. - İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S. Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

176. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/337) (S. Sayısı: 55l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

177. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/338) (S. Sayısı: 552'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

178. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/342) (S. Sayısı: 556'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

179. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S. Sayısı: 559'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

180. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/346) (S. Sayısı: 560'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

181. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S. Sayısı: 561'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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182. - İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ile Kayseri Milletvekili Adem 

Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuştunnanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları 
(3/350) (S.Sayısı: 563'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

183. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcah'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuştunnanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S. Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

184. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S.Sayısı: 567'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

185. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S. Sayısı: 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

186. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kanna 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/380) (S. Sayısı: 570'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

187. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/389) (S. Sayısı: 57l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

188. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuştunnanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S. Sayısı: 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

189. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuştunnanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S. Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

190. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S. Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

- 2 0 - 74 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
191. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S. Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

192. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/420) (S. Sayısı: 578'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

193. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/421) (S. Sayısı: 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

194. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/453) (S. Sayısı: 587'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

195. - Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S. Sayısı: 588'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

196. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/455) 
(S. Sayısı: 589'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

197. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/308) (S. Sayısı: 542'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

198. - Erzurum Milletvekili Mustafa llıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 
7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

199. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

200. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

201. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

202. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/379) (S. Sayısı : 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

203. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S. Sayısı : 575'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

204. - Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S. Sayısı : 576'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

205. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Emıesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/456) (S. Sayısı : 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

206. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı : 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

207. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı : 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

208. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S. Sayısı : 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

209. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S. Sayısı : 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 
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210. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 

Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S. Sayısı : 596'ya 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

211.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S. Sayısı: 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

212. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S. Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

213.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S. Sayısı: 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

214.- Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S. Sayısı: 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

215.- Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

216.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

217. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

218.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/498) (S. Sayısı: 604'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

219.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/500) (S. Sayısı: 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

220. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/501) (S. Sayısı: 606'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

221.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/502) (S. Sayısı: 607'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 3.1.2005) 

222. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/227) (S. Sayısı: 732) 
(Dağıtma tarihi: 13.1.2005) 

223. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

224. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 800) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

225. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin; "3069 Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nda Değişiklik Yapılması 
ve "TBMM Etik Komisyonunun Kurulmasına" İlişkin Yasa (SİYASÎ AHLÂK YASASI) Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı : 801) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

226. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman 
Sarıbaş, Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

227. - Sıtma ve Frengi İlaçlan İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma 
tarihi: 4.3.2005) 

228. - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 

229. - Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/948) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2005) 
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230.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile 46 Milletvekilinin; 14.9.1971 Tarihli ve 1479 

Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 841) (Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

231.- Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

232. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/338) (S. Sayısı: 859) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

233. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/524) (S. Sayısı: 742'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

234. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

235. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/527) (S. Sayısı: 744'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/528) (S. Sayısı: 745'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

237. - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549) (S. Sayısı: 746'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

238. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

239. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/560) (S. Sayısı: 748'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

240. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile 
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Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı: 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

241.- Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/584) (S. Sayısı: 750'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

242. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 751'e 1 inci Ek ve 3 üncü Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 11.4.2005 ve 20.9.2006) 

243. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/624) (S. Sayısı: 767'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

244. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/625) (S. Sayısı: 768'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

245. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/626) (S. Sayısı: 769'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

246. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S. Sayısı: 770'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

247. - Sivas Milletvekili Orhan Taş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve îzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 771'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

248. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/630) (S. Sayısı: 772'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

249. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

- 2 6 - 74 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

250. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/632) (S. Sayısı: 774'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

251.- Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/633) (S. Sayısı: 775'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

252. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/634) (S. Sayısı: 776'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

253. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/636) (S. Sayısı: 777'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

254. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/637) (S. Sayısı: 778'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

255. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/638) (S. Sayısı: 779'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

256. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/639) (S. Sayısı: 780'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

257. - Konya Milletvekili Halil Ürün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/642) (S. Sayısı: 782'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

258. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/643) (S. Sayısı: 783'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

259. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/573) (S. Sayısı: 784'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

260. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

261.-Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı: 886) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

262. - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1001) (S. Sayısı: 887) (Dağıtma 
tarihi: 2.5.2005) 

263. - Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/778) (S. Sayısı: 889) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

264. - Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1010) (S. Sayısı: 892) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

265. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

266. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/213) (S. Sayısı: 496'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

267. - Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde 
İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1018) (S. Sayısı: 913) (Dağıtma 
tarihi: 24.5.2005) 

268. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663, 1/738) (S. Sayısı: 
917) (Dağıtma tarihi: 31.5.2005) 

269. - Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/795) (S. Sayısı: 923) (Dağıtma tarihi: 
7.6.2005) 

270. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 924) (Dağıtma 
tarihi: 7.6.2005) 

271.- Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1041) 
(S. Sayısı: 931) (Dağıtma tarihi : 13.6.2005) 

272.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ile 10 Milletvekilinin ve Samsun Milletvekili 
İlyas Sezai Önder ile 6 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifleri ile Adalet Komisyonu Raporu (2/480, 2/483) (S. Sayısı: 968) (Dağıtma tarihi: 
29.6.2005) 
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273. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1044) (S. Sayısı: 1001) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

274. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1071) (S. Sayısı: 
1002) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

275. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1046) (S. Sayısı: 1008) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

276. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1058) (S. Sayısı: 1011) (Dağıtma 
tarihi: 9.11.2005) 

277. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/579) (S. Sayısı: 979'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

278. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/691) (S. Sayısı: 980'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

279. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/694) (S. Sayısı: 981'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

280. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/695) (S. Sayısı: 982'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

281. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/696) (S. Sayısı: 983'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

282. - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/697) (S. Sayısı: 984*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

283. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/698) (S. Sayısı: 985'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

284.- Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 2 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/719) (S. Sayısı: 986'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

285. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/731) (S. Sayısı: 987'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

286. - Ardahan Milletvekili Kenan Altun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/732) (S. Sayısı: 988'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

287. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/747) (S. Sayısı: 989'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

288. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun v 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/748) (S. Sayısı: 990'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

289.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/750) (S. Sayısı: 992'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

290. - İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/764) (S. Sayısı: 993'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

291.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/788) (S. Sayısı: 994'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

292. - Mardin Milletvekili Selahattin Dağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/718, 3/789) (S. Sayısı: 995'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 
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293. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 46 Milletvekilinin; 222 Sayılı İlköğretim Kanununun 

Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 1016) (Dağıtma tarihi: 11.11.2005) 

294. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; Yeniceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/130) 
(S. Sayısı: 1020) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

295. - Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile 
İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1061) (S. Sayısı: 1021) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

296. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1080) (S. Sayısı: 1024) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

297. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1116) (S. Sayısı: 1027) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

298. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1060) (S. Sayısı: 
1032) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

299. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1062) (S. Sayısı: 1033) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

300. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1079) (S. Sayısı: 
1035) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

301.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1059) (S. Sayısı: 1031) (Dağıtma tarihi: 6.12.2005) 

302. - Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/431) 
(S. Sayısı: 1038) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

303. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1087) (S. Sayısı: 1044) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

304. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1090) 
(S. Sayısı: 1045) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

305. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1091) 
(S. Sayısı: 1046) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 
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306. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1131) (S. Sayısı: 1054) (Dağıtma tarihi: 25.12.2005) 
307. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 36 Milletvekilinin; 4207 Sayılı Tütün 

Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/382) (S. Sayısı: 1062) (Dağıtma tarihi: 17.1.2006) 

308. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/887) (S. Sayısı: 1063) 
(Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

309. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 
İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/214) (S. Sayısı: 1065) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

310. X - Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yücesan, Mehmet Cevdet Selvi ve Mehmet 
Ali Arıkan ile 25 Milletvekilinin; Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkı Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 1071) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2006) 

311. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ile 12 Milletvekilinin; 3797 Sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/443) 
(S. Sayısı: 1072) (Dağıtma tarihi: 26.1.2006) 

312. - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 29.9.2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdarî Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya 
İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin 16 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdari 
Makamların Yazıları ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/21) (S. Sayısı: 1073) (Dağıtma tarihi: 31.1.2006) 

313.- Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/1137) 
(S. Sayısı: 1080) (Dağıtma tarihi: 9.2.2006) 

314. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1142) (S. Sayısı: 1087) (Dağıtma tarihi: 20.2.2006) 

315. - İzmir Milletvekili Enver Öktem ve 14 Milletvekilinin; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/380) (S. Sayısı: 1088) (Dağıtma tarihi: 20.2.2006) 

316. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Milletvekilinin; Divriği Ulucamisi ve 
Şifahanesi'nin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/599) (S. Sayısı: 1089) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

317. - Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek'in; Çanakkale Savaşlarına Katılanlara, Ailelerine 
Hizmet ve Anı Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/385) (S. Sayısı: 1092) (Dağıtma tarihi: 24.2.2006) 

318. X - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/621) (S. Sayısı: 1093) (Dağıtma tarihi: 
24.2.2006) 
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319. - Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği 

Uyum ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/746) (S. Sayısı: 1100) (Dağıtma tarihi: 28.2.2006) 
320.- İzmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ve Türkan Miçooğulları ile 21 Milletvekilinin; 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/439) (S. Sayısı: 1104) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

321.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1049) (S. Sayısı: 1105) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

322. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1092) (S. Sayısı: 1106) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

323. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1152) 
(S. Sayısı: 1108) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

324. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 73 Milletvekilinin; Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Adana 
Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Sigarayla Mücadele Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonları Raporları (2/555, 
2/377) (S. Sayısı: 1109) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

325. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 7 Milletvekilinin; Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/671) (S. Sayısı: 1110) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

326. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomünikasyon 
Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1163) (S. Sayısı: 
1111) (Dağıtma tarihi: 15.3.2006) 

327. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1045) (S. Sayısı: 
1115) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

328. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1051) (S. Sayısı: 1116) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

329. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1063) (S. Sayısı: 1117) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

330. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1076) 
(S. Sayısı: 1118) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

331. X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik 
Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1088) (S. Sayısı: 1119) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 
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332. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik 

Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1140) (S. Sayısı: 1120) 
(Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

333. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 1121) 
(Dağıtma tarihi: 21.3.2006) 

334. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin; 4722 Sayılı Türk Medeni 
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Mal Rejimleri Başlıklı 10. 
Maddesinin 1. Fıkrası ile 2. Fıkrasının Son Cümlesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/615) (S. Sayısı: 1124) 
(Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

335. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1106) (S. Sayısı: 1128) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

336. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1107) (S. Sayısı: 1129) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

337. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1141) (S. Sayısı: 1130) (Dağıtma tarihi: 29.3. 2006) 

338. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1144) (S. Sayısı: 1131) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

339. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/344) (S. Sayısı: 1132) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

340. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ile Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/573) (S. Sayısı: 1133) (Dağıtma tarihi: 
29.3.2006) 

341.- Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805, 2/557) (S. Sayısı: 
1145) (Dağıtma tarihi: 27.4.2006) 

342. - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 31.5.2005 Tarihli ve 6 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Bazı Televizyon Kanallarında Yayınlanan Programların Türk 
Aile Yapısını, Çocukların ve Gençlerin Psikolojik Gelişimini Olumsuz Etkilediği ve İlgili İdari 
Makamlar Tarafından Bu Programların Yayınının Engellenmesine Yönelik Gerekli Tedbirlerin 
Alınmadığı İddialarını İçeren Dilekçelere İlişkin 14 Numaralı Karan, Bu Karara Karşı İlgili İdari 
Makamların Yazılan ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/23) (S. Sayısı: 1144) (Dağıtma tarihi: 28.4.2006) 

343. X - Müteaddit Defalar Değiştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli Eurocontrol Hava 
Seyrüsefer Güvenliği İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi Birleştirme Protokolü Konusundaki 
Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1117) (S. Sayısı: 1148) (Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

344. X - Avrupa Topluluğunun, Müteaddit Defalar Değiştirilmiş ve 27 Haziran 1997 Tarihli 
Protokol ile Birleştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 tarihli Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği 
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İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesine Katılmasına Dair Protokol Hakkındaki Diplomatik 
Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1118) (S. Sayısı: 1149) (Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

345. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1095) (S. Sayısı: 1155) (Dağıtma tarihi: 10.5.2006) 

346. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler Arasında 
Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1124) (S. Sayısı: 1156) (Dağıtma tarihi: 10.5.2006) 

347. X - Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1174) (S. Sayısı: 1157) (Dağıtma tarihi: 10.5.2006) 

348. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 24 Milletvekilinin 17.3.1981 Tarihli ve 2429 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/626) (S. Sayısı: 
1160) (Dağıtma tarihi: 15.5.2006) 

349. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Haritacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1128) (S. Sayısı: 
1181) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

350. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1143) (S. Sayısı: 1183) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

351. - Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1205) (S. Sayısı: 1186) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

352. X - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti Arasında Telif 
Hakları ve İlgili Diğer Fikri Haklar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1151) (S. Sayısı: 1184) 
(Dağıtma tarihi: 23.5.2006) 

353. - Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu'nun; Orman Kanununun 2 nci Maddesine 
1 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/632) (S. Sayısı: 1187) (Dağıtma tarihi: 24.5.2006) 

354. - 3046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/1208) (S. Sayısı: 1188) (Dağıtma tarihi: 29.5.2006) 

355. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 42 Milletvekilinin; Büyükşehir Belediyesi Kanununa 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/691) (S. Sayısı: 1190) (Dağıtma tarihi: 30.5.2006) 

356. - Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Gümrük Müsteşar
lığına Bağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1202) (S. Sayısı: 1207) 
(Dağıtma tarihi: 13.6.2006) 

357. X - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile 7 Milletvekilinin; Jeotermal Enerji Kaynakları 
ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi, İzmir Milletvekili Hakkı Ulkü'nün; Jeotermal Kaynaklar ve 
Mineralli Sular Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Mehmet Yüksektepe'nin; Jeotermal 
Kaynakları ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (2/454, 2/76, 2/579) (S. Sayısı: 1208) (Dağıtma tarihi: 20.6.2006) 
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358. - Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş ile 

Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/683) 
(S. Sayısı: 1213) (Dağıtma tarihi: 23.6.2006) 

359. X - Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç 
Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1078) (S. Sayısı: 1218) (Dağıtma tarihi: 27.6.2006) 

360. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Denizcilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1113) (S. Sayısı: 1219) (Dağıtma tarihi: 27.6.2006) 

361. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Kişilerin 
Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1123) (S. Sayısı: 1220) (Dağıtma tarihi: 27.6.2006) 

362. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 17 Milletvekilinin; Devlet Memurları 
Kanununa Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (2/763) (S. Sayısı: 1224) (Dağıtma tarihi: 27.6.2006) 

363. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile İçişleri Komisyonları 
Raporları (1/1192) (S. Sayısı: 1232) (Dağıtma tarihi: 5.9.2006) 

364. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 45 Milletvekilinin; 6207 Sayılı Avukatlar 
Yardımlaşma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Adalet Komisyonu Raporu (2/753) (S. Sayısı: 1233) (Dağıtma tarihi: 5.9.2006) 

365. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/799) (S. Sayısı: 116Pe 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

366. - İstanbul Milletvekili Yahya Baş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/800) (S. Sayısı: 1162'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

367. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/820) (S. Sayısı: 1163'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

368. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/821) (S. Sayısı: 1164'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

369. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/837) (S. Sayısı: 1165'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9. 2006) 
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370. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandf nm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/838) (S. Sayısı: 1166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

371. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/878) (S. Sayısı: 1168'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

372. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/879) (S. Sayısı: 1169'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

373. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/899) (S. Sayısı: 1170'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

374. - Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ile Enver Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz ile 5 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/914) (S. Sayısı: 1171'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

375. - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/922) (S. Sayısı: 1172'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

376. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/932) (S. Sayısı: 1173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

377. - Konya Milletvekili Abdullah Çetinkaya'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/936) (S. Sayısı: 1174'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

378. - Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/955) (S. Sayısı: 1175'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

379. - Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/961) (S. Sayısı: 1176'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

380. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/982) (S. Sayısı: 1177'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

381. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/984) (S. Sayısı: 1179'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

382. - Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1187) (S. Sayısı: 1235) (Dağıtma tarihi: 5.10.2006) 

383. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile 
Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/979) (S. Sayısı: 
1196'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.10.2006) 

384. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
56Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan 
Ziya Diren ile Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/980) 
(S. Sayısı: 1197'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.10.2006) 

385. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ile Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/981) (S. Sayısı: 1198'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.10.2006) 

386. - Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli 
Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/787) (S. Sayısı: 1248) (Dağıtma tarihi: 27.10.2006) 

387. - Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/1230) (S. Sayısı: 1250) (Dağıtma tarihi: 31.10.2006) 

388. - Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/1250) (S. Sayısı: 1258) (Dağıtma tarihi: 13.11.2006) 

389. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1213) (S. Sayısı: 1263) (Dağıtma tarihi: 
22.11.2006) 

390. - Harp Akademileri Kanunu ile Harp Okulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1241, 1/1186) (S. Sayısı: 1265) (Dağıtma tarihi: 22.11.2006) 

391. X - İstanbul Milletvekili Yaşar Nuri Öztürk'ün; Erzurum ve Sivas Kongrelerine Katılan 
Delegelerin Mezarları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/802) (S. Sayısı: 1274) (Dağıtma tarihi: 5.12.2006) 

392. - İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz ve 5 Milletvekilinin; Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, 
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Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Anayasa Komisyonları Raporları (2/831) (S. Sayısı: 1277) 
(Dağıtma tarihi: 13.12.2006) 

393. X - Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1253) 
(S. Sayısı: 1307) (Dağıtma tarihi: 22.12.2006) 

394. X - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 
Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1238) (S. Sayısı: 1309) (Dağıtma tarihi: 22.12.2006) 

395. - Kan, Kan Bileşenleri ve Ürünleri Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (1/1277) (S. Sayısı: 1319) (Dağıtma tarihi: 17.1.2007) 

396. - İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu ve 4 Milletvekilinin; Hemşirelik 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/784) (S. Sayısı: 1320) (Dağıtma tarihi: 17.1.2007) 

397. X - Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonları Raporları (1/1272) (S. 
Sayısı: 1318) (Dağıtma tarihi: 18.1.2007) 

398. - Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (1/1285) (S. Sayısı: 1323) (Dağıtma tarihi: 24.1.2007) 

399. - Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı ile Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1231) (S. Sayısı: 1324) (Dağıtma tarihi: 25.1.2007) 

400. - Uygulama İmkânı Kalmamış Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1239) (S. Sayısı: 1325) (Dağıtma tarihi: 25.1.2007) 

401.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Karayolları 
Ulaşımı Altyapısı Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar ve Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1155) (S. Sayısı: 1327) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

402. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda 
Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1167) (S. Sayısı: 1328) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

403. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret 
ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1172) (S. Sayısı: 1329) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

404. - İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/1200) 
(S. Sayısı: 1330) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

405. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1275) (S. Sayısı: 1331) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

406. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1276) (S. Sayısı: 1332) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

407. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret 
ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1281) (S. Sayısı: 1333) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

408. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Arasında Ticari Mübadele ve Ekonomik, 
Teknik, Bilimsel ve Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1102) (S. Sayısı: 1334) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

409. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1127) (S. Sayısı: 1335) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 
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410. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tica

ret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1179) (S. Sayısı: 1336) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

411.- Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun; Serbest Bölgeler Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/759) (S. Sayısı: 1339) (Dağıtma tarihi: 2.2.2007) 

412. X - Tanık Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1290) (S. Sayısı: 
1343) (Dağıtma tarihi: 12.2.2007) 

413. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Boztaş ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/798) (S. Sayısı: 1279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

414. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/991) (S. Sayısı: 1280'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

415. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Enver Öktem'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/992) (S. Sayısı: 1281'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

416. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/993) (S. Sayısı: 1282'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

417. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Eskişehir Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/1003) (S. Sayısı: 1283'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

418.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/1016) (S. Sayısı: 1284'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

419. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/1023) (S. Sayısı: 1285'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

420. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/1024) (S. Sayısı: 1286'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 
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421.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/1025) (S. Sayısı: 1287'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

422. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Enver Öktem'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/1026) (S. Sayısı: 1288'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

423. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1027) (S. Sayısı: 1289'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
20.2.2007) 

424. - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/1055) (S. Sayısı: 1290'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

425. - Şırnak Milletvekili Mehmet Tatar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/1056) (S. Sayısı: 1291'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

426. - Hatay Milletvekili İsmail Soylu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/1057) (S. Sayısı: 1292'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

427. - Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/1061) (S. Sayısı: 1293'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

428. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Enver Öktem'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/1097) (S. Sayısı: 1294'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

429. - Konya Milletvekili Halil Ürün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/1098) (S. Sayısı: 1295'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

430. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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08 - KANUN TASARI V E TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN D I Ğ E R İŞLER 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/1099) (S. Sayısı: 1296'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

431. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/1100) (S. Sayısı: 1297'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

432. - Sinop Milletvekili Cahit Çan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/1101) (S. Sayısı: 1298'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

433. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/1102) (S. Sayısı: 1299'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

434. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandf nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/1103) (S. Sayısı: 1300'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

435. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/1106) (S. Sayısı: 1301'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

436. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/1113) (S. Sayısı: 1302'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

437. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Enver Öktem'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/1131) (S. Sayısı: 1303'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

438. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/1110) (S. Sayısı: 1304'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

439. X - Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu ve 72 Milletvekilinin; Refik 
Saydam Aşı Serum Enstitüsünün Kuruluşuna Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/67) (S. Sayısı: 1348) (Dağıtma tarihi: 26.2.2007) 

440. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz'un; 4077 
Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/917, 2/865) 
(S. Sayısı: 1349) (Dağıtma tarihi: 26.2.2007) 

441. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 37 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar Meslek 
Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/907) (S. Sayısı: 1351) (Dağıtma tarihi: 
28.2.2007) 

442. - Uşak Milletvekili Alim Tunç ve 6 Milletvekilinin; Yerel Yönetim Kuruluşlarına Bağlı 
Hastanelerde Döner Sermaye Kurulması Hakkında Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Mehmet 
S. Tekelioğlu ve 11 Milletvekilinin; Büyükşehir Belediyesi Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi; Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun; Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/834, 2/803, 2/950) (S. Sayısı: 1353) (Dağıtma tarihi: 1.3.2007) 

443. - Bursa Milletvekilleri Faruk Çelik ve Mustafa Dündar'ın; Toplu Konut Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/945) 
(S. Sayısı: 1354) (Dağıtma tarihi: 1.3.2007) 

444. - Konya Milletvekili Kerim Özkul'un; Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/918) (S. Sayısı: 
1355) (Dağıtma tarihi: 5.3.2007) 

445. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'nun; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/1279, 2/879) (S. Sayısı: 1356) 
(Dağıtma tarihi: 5.3.2007) 

446. - Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlan Raporlan (1/1295) (S. Sayısı: 1357) (Dağıtma 
tarihi: 8.3.2007) 

447. - Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım ve 12 Milletvekilinin; Umumi Hayata Müessir 
Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve İskan Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/938) (S. Sayısı: 1358) (Dağıtma tarihi: 8.3.2007) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 

TBMM (S. Sayısı: 1261) 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve 

Köyişleri Komisyonu Raporu (1/1245) 

Not: Tasarı; Başkanlıkça Avrupa Birliği Uyum, Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonlarına havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 4/9/2006 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1180/4277 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 

26/6/2006 tarihinde kararlaştırılan "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuru
luş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Kırsal kalkınma; kırsal alanda, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını esas alarak, kırsal ke
simin gelir düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini, gelişmişlik farklarının azaltılmasını, 
çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini gözeten, sosyal, kültürel ve ekono
mik özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alan faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilmektedir. 

Kırsal kalkınma için belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesinde, sağlam araçlarla desteklenmiş 
politikaların ortaya konulması kadar, bu politikaların uygulanması ve izlenmesini sağlayacak olan 
idari yapılanmanın doğru biçimde oluşturulması da önem taşımaktadır. 

Ülkemizde küçük ve çok parçalı tarımsal işletme yapısı ile geçimlik ve yarı geçimlik üretimin 
yaygın oluşu, mesleki eğitim, örgütlenme ve tarım-sanayi bütünleşmesinin zayıflığı gibi sorunlar, 
kırsal nüfusun yeterli gelir düzeyine ulaşamamasındaki temel etkenlerdir. 

Bu kapsamda; ülkemizde bugüne kadar bir takım çalışmalar yürütülmüş, farklı yörelerdeki do
ğal kaynakların daha iyi değerlendirilebilmesi ve kırsal kesimde gözlenen sosyo-ekonomik farklı
lıkların ortadan kaldırılması amacıyla "kırsal kalkınma projeleri" uygulanmıştır. 

30/11/2004 tarihli ve 2004/92 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve 2006-
2010 yılları için hazırlanmış olan Tarım Stratejisi Belgesinde, kırsal kalkınma yatırımları; çiftçi ve 
çiftçi grupları tarafından yapılan köy bazlı yatırımlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve çiftçi 
örgütleri tarafından yapılan kırsal yayım hizmetleri, arazi toplulaştırma, mikro fınans faaliyetleri, 
kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik programları kapsamaktadır. 
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Gerek Avrupa Birliğine giriş sürecinde ve gerekse globalleşen pazar ekonomisinde yer almak 
isteyen Türkiye'nin bundan sonraki dönemde, tarım sektöründe rekabetin artırılması ve kırsal kal
kınmanın sağlanması için, kırsal kalkınma tedbirlerinin ulusal kalkınma plan, program ve strateji
lerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde ve uluslararası taahhütler ile Avrupa Birliği katılım 
öncesi mali yardım programlarıyla uyumlu olarak belirlenmesine ve uygulanmasına ihtiyaç vardır. 
Dünyadaki ve Avrupa Birliğindeki bu gelişmeler ışığında, kırsal kalkınma tedbirlerine ayrı bir önem 
vermemiz gerekmektedir. 

Avrupa Birliğinde 2007-2013 yıllan için kırsal kalkınma tedbirleri, Avrupa Tarımsal Kırsal 
Kalkınma Fonu (EAFRD) aracılığıyla finanse edilecek olup, bu Fonun kullanımı için kırsal kalkın
ma destekleme kurumu, yönetim otoritesi, izleme komitesi gibi idari ve kurumsal yapıların kurul
ması bir zorunluluktur. Diğer bir deyişle; Avrupa Birliğine adaylık sürecinde kırsal kalkınmaya yö
nelik fonların kullanımını ve yönetimini sağlayacak idari yapıların ve uygulama mekanizmalarının 
oluşturulması, Avrupa Birliği mevzuatında yer alan bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu idari ve kurumsal yapıların kurulması hususu Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesi-
ne ilişkin Ulusal Programlarda (2001 ve 2003) yer almış ve Tarım bölümünün "Yatay Konulara İliş
kin Düzenlemelere Uyum" alt başlığı altında "Avrupa Tarımsal Garanti ve Yön Verme Fonuna yö
nelik idari yapıların oluşturulması" olarak ifade edilmiştir. 

Avrupa Birliğince 2007-2013 dönemi için Türkiye, Hırvatistan, Makedonya ve 4 Balkan ülke
si için, "Katılım Öncesi Mali Araç (KMA) uygulanması söz konusu olacaktır. KMA'nın beş bileşe
ni olup, bunlar; 

• Geçiş Yardımları ve Kurumsal Çalışmalar 
• Bölgesel ve Sınırlar Ötesi İşbirliği 
• Bölgesel Kalkınma 
• İnsan Kaynakları 
• Kırsal Kalkınmadır. 
KMA'nın beşinci bileşeni olan kırsal kalkınmanın temel amacı; AB Ortak Tarım Politikası ile 

ilgili müktesebatın uygulanmasına ve aday ülkelerde tarım sektörü ve kırsal alanların sürdürülebi
lir biçimde adaptasyonu için bazı önceliklere ve sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır. Destek
lenecek faaliyetlerde; pazar verimliliği, kalite ve sağlık standartlarının iyileştirilmesi ve kırsal alan
larda yeni istihdam imkanlarının oluşturulması konularına öncelik verilmektedir. 

KMA'nın diğer bileşenlerinde, ilgili idari yapılar oluşturulana kadar, Merkezi Finans ve İhale 
Birimi aracılığıyla fonların kullanılması mümkün iken, kırsal kalkınma kaynaklarının kullanılma
sında diğer bileşenlerinden farklı olarak, Kırsal Kalkınma Fonunun tüm mali kontrolü ile ilgili gö
rev ve sorumluluk aday ülkeye tevdi edilmekte, uygulama mekanizmasının merkezi olmayan uygu
lama sistemi şeklinde gerçekleştirilmesi Öngörülmektedir. 

Bundan dolayı, Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Fonları ile ilgili farklı bir uygulama ve prog
ramlama mekanizmasının ortaya konulması gerekmekte olup, kırsal kalkınmaya yönelik katılım ön
cesi fonlardan yararlanabilmek için; 

- Programlama için fonların hangi faaliyetlere (tedbirler) yönelik projeler için, hangi koşullar
da kullanılabileceğini gösteren bir Kırsal Kalkınma Planının hazırlanması, Planın Komisyonla mü
zakere edilerek onaylanması, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1261) 



— 3 — 

- Uygulama mekanizması için öncelikle bir Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumunun 
kurulması, 

- Kurumun, Planda öngörülen tedbirlerin her birisi için ayrı ayrı olmak üzere akredite edilme
si ve Komisyon tarafından yönetim devrinin yapılması gerekmektedir. 

Yukarıda bahsedilen programlama ve uygulama mekanizmasına yönelik düzenlemeler tamam
lanmadan yönetim ve yetki devri kararı alınamadığından, Avrupa Birliği fonlarından kırsal kalkın
ma projeleri için herhangi bir kaynak kullanılması da mümkün olamamaktadır. 

2006 Yılı Programında, "Kırsal kalkınma ile ilgili olarak ulusal düzeyde tutarlı politika çerçeve
si oluşturacak, bu politikanın hayata geçirilmesi için yerel ve merkezi kurumsal yapılar güçlendirile
cek ve aralarında etkin bir işbölümü sağlanacaktır." ifadesi yer almaktadır. Bu başlık altında; "Tedbir 
9.1. Kırsal Kalkınma Planı hazırlanacaktır.", "Tedbir 9.2 Kırsal Kalkınma Planının uygulanmasına yö
nelik gerekli idari yapılar oluşturulacaktır." hükümleri yer almaktadır. Bu tedbirlerin hayata geçirilme
sinden sorumlu kuruluş olarak ise Tanm ve Köyişleri Bakanlığı belirlenmiştir. Bu görevlerin; Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, ilgili ku
rum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile yerine getirilmesi öngörülmüştür. 

Bilindiği üzere; Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji (UKKS) Belgesi; 25/1/2006 tarihli ve 2006/1 
sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve 4/2/2006 tarihli ve 26070 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

UKKS Belgesinin Kurumsal Çerçeve bölümünde; kırsal kalkınma planının hazırlanması ve yö
netilmesi çalışmalarının ilgili kurum ve kesimlerin katılımıyla, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafın
dan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işbirliği içinde koordine edilmesi öngörülmektedir. 

Bu Belgede; Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde kırsal kalkınma konusunda; 
• İlgili kamu kuruluşlarından meydana gelen bir İzleme ve Yönlendirme Komitesi oluş

turulması ve bu Komitenin kamu dışı paydaşlarla işbirliği içinde çalışmasının sağlanması, 
• Uygulama ve ödeme fonksiyonlarını yerine getirecek Kırsal Kalkınma Uygulama ve Ödeme 

Biriminin oluşturulması ve akreditasyonunun sağlanması, 
• Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Ulusal Fonda, Katılım Öncesi Mali Araç Kırsal Kalkınma 

Bileşeni mali yönetimine ilişkin kapasitenin geliştirilmesi, 
• İzleme ve Yönlendirme Komitesinin sekreteryasını yürütecek ve kırsal kalkınma planının ha

zırlanmasında ve koordineli bir şekilde uygulanmasında rol alacak yönetim otoritesinin görevlendi
rilmesi ve kapasitesinin geliştirilmesi, 

• Uygulama ve ödeme birimi hesaplarının, yönetim ve kontrol sistemlerinin düzenli olarak in
celenmesi ve raporlanmasından sorumlu, uygulama ve ödeme biriminden bağımsız bir sertifıkasyon 
kurumunun belirlenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

Ayrıca, UKKS'de; Avrupa Birliği müktesebatıyla uyumun sağlanması yönünde gerçekleştirile
cek idari yapılanma çalışmalarının; 

• Türkiye'nin kültürel, sosyo-ekonomik ve idari yapısı, 
• Tarım, ormancılık ve gıda sektörleri ile kırsal alanın özellikleri, 
• Kamu yönetiminde etkinliğin sağlanmasına yönelik politika, program ve uygulamalar, 
• Avrupa Birliği ile bütünleşme ve Ortak Tarım Politikalarına uyum yükümlülüklerimiz, dikka

te alınarak gerçekleştirileceği belirtilmiştir. 
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Strateji Belgesinde; "Kırsal Kalkınma Uygulama ve Ödeme Birimi, Avrupa Birliği kırsal kal
kınma politikaları ve uygulamalarındaki değişimler de göz önünde bulundurularak, idari ve mali 
özerkliğe sahip olacak şekilde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yönlendirme süreçle
rine uygun düzeyde katılımlarını sağlayacak bir yapıda oluşturulacaktır." ifadesi yer almaktadır. 

Bu nedenle; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun; Ulusal Program, 2006 Yılı 
Programı, UKKS Belgelerinde yer alan öncelikler dikkate alınarak yapılandırılması gerekmektedir. 

Tarım Stratejisi Belgesinin amacı; 2006-2010 yılları arasında, Avrupa Birliğine uyumu da gö
zeterek, tarım sektörü ile ilgili kesimlerin karar almalarını kolaylaştırmak, sektörün kalkınma hedef 
ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesini sağlamaktır. 

Bu Belgenin temel ilkeler bölümünde; 
- Avrupa Birliği Ortak Tarım ve Balıkçılık Politikalarına Uyum ve Dünya Ticaret Örgütü Ta

rım Anlaşmasının dikkate alınması, 
- Tarım sektörü ile ilgili temel tarafların kurumsallaşmasını ve etkin çalışmasını sağlayacak 

tedbirlerin alınması, 
- Kamu ve özel sektörün kırsal alandaki uygulama kapasitesinin güçlendirilmesinin sağlanması, 
ifade edilmektedir. 
Tarım Strateji Belgesinde yer alan bu amaçlara ulaşabilmek için, entegre idari yapıların ve uy

gulama mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu önemli ve öncelikli bir idari yapı olacaktır. 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun kuruluş amaçlarını şu şekilde sıralamak 
mümkündür: 

• "Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde" yer alan tedbirlerden, AB fonları ve uluslararası ku
ruluşlardan sağlanacak kaynaklar ile desteklenecek olan faaliyetlerin finansman yönetimini 
gerçekleştirmek, 

• Projelerin seçimi ve onaylanması ile uygun görülen ödemeleri yapmak, projeleri izlemek ve 
değerlendirmek, 

• Kırsal kesim, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi arasındaki işbirliğine kat
kıda bulunmak, 

• Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyelleri harekete geçirmek 
suretiyle kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, kırsal kal
kınmayı hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve kırsal kesim ile kentli kesimin arasındaki 
gelişmişlik farklarını azaltmaya katkıda bulunmak, 

• Ayrıca, ileride kurulacak olan ödeme kuruluşlarına zemin oluşturmak. 
Kırsal kalkınma alanında Türkiye'nin önünde oldukça zor bir süreç vardır. Bu alandaki çalış

maların; Ulusal Programlar, 2006 Yılı Programı, Tarım Strateji Belgesi ve Ulusal Kırsal Kalkınma 
Stratejisinde öngörülen hedeflerine ulaşmak için ve AB Katılım Öncesi Mali Aracı- Kırsal Kalkın
ma Bileşeninin 2007 yılından itibaren uygulanacak olması göz önünde bulundurularak, Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun kurulması ve gerekli olan diğer idari ve kurumsal yapı
ların oluşturulması büyük önem taşımaktadır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- Madde ile; Kurumun kuruluş amacı açıklanmaktadır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumunun kurulmasıyla ulaşılmak istenen amaçlar bu maddede belirtilmektedir. Tür
kiye'deki tarım sektörünün gelişmişlik düzeyinin ve tarım nüfusunun refah seviyesinin yükseltilme
si, Ulusal Programlar, 2006 Yılı Programı, Tarım Strateji Belgesi ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stra
tejisinde yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi ve Avrupa Birliğinin (AB) Ortak Tarım Politikasına 
(OTP) uyumun gerçekleştirilmesi için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun kurul
ması gerekmektedir. 

Avrupa Birliğine Katılım Öncesi Mali Araç (KMA) Kırsal Kalkınma Bileşeni çerçevesinde 
sağlanan desteklerin kullanılabilmesi ve Türkiye ile faydalanıcıların katkılarının sağlanması Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu vasıtasıyla olacaktır. 

Madde 2- Madde ile; Kanunda geçen bazı terim ve kavramların tanımı yapılarak, Kanun met
ninin anlaşılabilir olması amaçlanmıştır. 

Madde 3- Madde ile; Kurum, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel büt
çeli, Kanunda belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabi ve Tarım ve Köyişleri Bakanlı
ğının ilgili kuruluşu olarak kurulmuştur. 

Madde 4- Madde ile; Kurumun görevleri ve yetkileri belirlenmiştir. 

Madde 5- Maddede; Kurumun teşkilat yapısı belirlenmiştir. Kurumun merkez ve taşra teşkila
tından meydana geldiği hükmü getirilmektedir. Ülkemizin coğrafi özellikleri ve büyüklüğü dikkate 
alınarak ihtiyaç duyulması halinde, gerekli yerlerde il koordinatörlüklerinin kurulmasına imkan 
verilmektedir. 

Madde 6- Madde ile; Kurum Başkanının görev ve yetkileri belirtilmektedir. 
Madde 7- Maddede; Kurumun hizmet birimleri düzenlenmiştir. 
Madde 8- Madde ile, Kurumun hizmet birimlerinin görevleri açıklanmıştır. 

Madde 9- Madde ile; İzleme ve Yönlendirme Komitesinin teşkili ve görevleri açıklanmıştır. Bu 
Komitenin teşkili ile; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kırsal kalkınma program ve destekleri ile 
ilgili izleme ve değerlendirme süreçlerine katkı ve katılımlarını sağlamak amaçlanmıştır. 

Madde 10- Madde ile; Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu oluşturulmuştur. Gerekli gö
rüldüğü hallerde ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarını toplantılara davet edilerek, şeffaflık ve ka
tılımcılık esaslarına göre proje seçimi yapılmasına imkan tanınmaktadır. 

Madde 11- Bu maddede; Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonunun görev ve yetkileri be
lirlenmiştir. 

Madde 12- Madde ile; il koordinatörlüklerinin kuruluşu sağlanmış ve personel istihdam politi
kası belirlenmiştir. İl koordinatörlüklerinin programın veya destekleme uygulamalarının yapılması 
için gerekli olan yerlerde kurulacağı, bunun dışındaki yerlerde kurulmayacağı belirtilerek kamuya 
fazla yük getirilmesi önlenmiştir. 

Madde 13- Madde ile; il koordinatörlüklerinin görevleri açıklanmıştır. 
Madde 14- Maddede; Kurum personelinin statüsü, hakları ve atanmalarına dair esaslar belir

lenmiştir. Kurumda hizmetlerin sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi esas alınarak, işlerin nitelik
li personel ile verimli bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır. Merkez teşkilatında çalışacak perso-
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nel sayısına yüzelli kişi ile sınırlama getirilerek Kurumun ileriki yıllarda personel sayısının gereğin
den fazla artmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, maddede özel bilgi ve uzmanlık gerek
tiren işlerde istisna veya hizmet akdi ile yerli ve yabancı uzmanlar çalıştırılabileceği ve bu şekilde 
çalıştırılacak personel sayısının Kurumun toplam personel sayısının yüzde otuzunu geçemeyeceği 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 15- Maddede; Kurumun gelir ve giderleri ile yönetilecek hesaplar belirlenmiştir. 

Madde 16- Madde ile; Avrupa Birliği kırsal kalkınma program ve desteklerine ilişkin genel hü
kümlere yer verilmiş ve Kurumun akreditasyonu ile ilgili hususlar açıklanmıştır. Maddede ayrıca, 
Programın uygulanmasında ve Kurumun işleyişinde önemli rol oynayacak olan ulusal yetkilendir
me görevlisi ve Sertifıkasyon Kurumunun görevlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Madde 17- Maddede; kırsal kalkınmaya yönelik Avrupa Birliği kaynaklarının diğer kalkınma 
plan ve programları ile ulusal stratejiler doğrultusunda diğer iç ve dış kaynaklı kırsal kalkınma 
programlan ile uyumlu olarak ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde programlanmasından Bakanlığın 
sorumlu olduğu ifade edilmiştir. 

Madde 18- Maddede; Kurumun sorumlulukları açıklanmıştır. 
Madde 19- Maddede; dış denetimin Sayıştay tarafından gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 20- Madde ile; Kurumun insan kaynakları ve personel seçimine, Komisyon ve il koor
dinatörlüklerinin çalışmasına, Kurumun Avrupa Birliğinden sağlanan mali yardımlar kapsamındaki 
diğer mali konular ile akreditasyon kriterlerine ilişkin usul ve esasların çıkarılacak yönetmeliklerle 
belirleneceği ifade edilmiştir. 

Madde 21 -Yürürlük maddesidir. 
Madde 22- Yürütme maddesidir. 
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Tarım, Orman ve 13/11/2006 

Köyişleri Komisyonu 
Esas No.: 1/1245 

Karar No.: 59 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 05/09/2006 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Tarım ve Kırsal Kalkın
mayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/1245)" Komisyonumu
zun 07-08-09/11/2006 tarihli 63,64 ve 65 inci toplantısında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilileri ile 
konuyla ilgili resmi kurum yetkililerinin ve sivil toplum örgütlerinin katılımlarıyla görüşülmüştür. 

Tasarı ile, Türkiye'deki tarım sektörünün gelişmişlik düzeyinin ve tarım nüfusunun refah sevi
yesinin yükseltilmesi amacıyla yapılacak desteklemelerin kurumsal boyutu ele alınmaktadır. Ulu
sal Programlar, 2006 Yılı Programı, Tarım Strateji Belgesi ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde 
yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi ve Avrupa Birliğinin (AB) Ortak Tarım Politikasına (OTP) 
uyumun sağlanması amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun kuruluş, görev, 
yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde şu hususlar belirtilmiştir: Avrupa Birliği fonla
rından yararlanabilmenin birinci şartının, AB nezdinde akredite olmuş bir ödeme ajansının bulun
ması zorunluluğu olduğu dile getirilmiştir. Tasarının hazırlanması sırasında çok titiz davranıldığı, 
bu sebeple de Tasarının hazırlanmasının iki yıla yakın bir zaman aldığı belirtilmiştir. Bu Tasarının, 
bir kurumsal yapının beş ayrı biriminden biri olduğu, Tasarıda tam anlaşılamayan bazı yapıların bu 
bütün içerisinde yerini aldığı zaman tam anlamlandırılabileceği önemle hatırlatılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca 
uygun bulunarak maddelerine geçilmiştir. 

Tasarının 4 ve 9 uncu maddelerinin ikinci fıkralarında geçen "Avrupa Birliği Komisyonu" ifa
desi düzeltilerek "Avrupa Komisyonu" yapılmıştır. 

Tasarının 14 üncü maddesi, maddede yer alan yeterliliği aranacak diller arasına, uluslararası 
kabul görmüş Almanca dilinin de eklenmesi suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 16 ncı maddesi, Tasarının hazırlanması aşamasında belirlenmemiş fakat bugün belli 
olan "Sertifikasyon Kurumunun" adının "Denetim Kurumu" olarak değiştirilmesi suretiyle kabul 
edilmiştir. 

Tasarıya, bir yıl içerisinde oluşabilecek personel yetersizliğinin giderilmesi amacıyla, bir geçi
ci madde eklenmiştir. 

Tasarının diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
İçtüzüğün 24 üncü maddesine göre, Aydın Milletvekili sayın Ahmet ERTÜRK özel sözcü ola

rak seçilmiştir. 
Tasarının tümü, Başkanlığımıza verilen redaksiyon yetkisi çerçevesinde, kanun yazım tekniği

ne uygun olarak düzenlenmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Vahit Kirişçi 

Adana 
Kâtip 

Adem Tatlı 
Giresun 

Üye 
Ali İhsan Merdanoğlu 

Diyarbakır 

(Son toplantıya katılmadı) 
Üye 

Abdullah Çetinkaya 
Konya 

Üye 
Durdu Mehmet Kastal 

Osmaniye 

Üye 
Mehmet Vedat Melik 

Şanlıurfa 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Başkanvekili 
Özkan Öksüz 

Konya 
Üye 

Mehmet Semerci 
Aydın 

(Muhalifim) 
Üye 

Mehmet Işık 
Giresun 

(Muhalefet eklenecek) 
Üye 

Selahattin Dağ 
Mardin 

Üye 
Necati Uzdil 

Osmaniye 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Zülfıkar İzol 

Şanlıurfa 

Üye 

Maliki Ejder Arvas 
Van 

Sözcü 
Ahmet Ertürk 

Aydın 
Üye 

Ramazan Kerim Özkan 
Burdur 

(Muhalefet şerhimiz ektedir) 
Üye 

İsmail Soylu 
Hatay 

Üye 

Fahrettin Üstün 
Muğla 

(Muhalefet şerhimiz ektedir) 
Üye 

Abdurrahman Müfit Yetkin 
Şanlıurfa 

Üye 
Ahmet Kambur 

Tekirdağ 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısının görüşmeleri sırasında kurumun ülke
miz ve AB arasındaki uyum süreci açısından önemli olmasına karşın tasarının daha detaylı görüşül
mesi isteğimiz, komisyonda reddedilmiştir. 

Tasarının tamamına bakıldığında eksikliklerin ve yasalara aykırılıkların bulunduğu, bunların 
düzeltilmesi ve yasanın daha detaylı çıkması gerektiği tarafımızca ifade edilmiştir. 

Değişik zamanlarda AB ilerleme raporlarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın idari yapısının 
AB tarafından finanse edilen projelerin etkili bir şekilde uygulanmasında yeterli olmadığı ifadeleri 
ile Bakanlık içinde sorumlulukların paylaşımı konusundaki karışıklık ve eksiklikler vurgulanmış ol
masına karşın getirilen tasarıda da aynı karışıklık ve eksiklikler tarafımızca tespit edilmiştir. 

Tasarıda Kurumun idari ve mali yazılı olmasına karşın, özerklik Türk Dil Kurumu sözlüğüne 
göre "Etki ve baskı altında kalmayarak özgür karar almak" anlamına gelmektedir. Oysa 14 üncü 
maddeye göre kurum başkanının bakanın önerisi ile atanması ve kuruma aktanlacak yerli kaynağın 
bakanlıkça tespiti idari ve mali özerkliği ortadan kaldırmaktadır. 

Bunlar 1 inci maddede Amaç başlıklı maddede yer alan "Avrupa Birliğinde ve uluslar arası ku
ruluşlardan sağlanan kaynaklar" ifadesi ulusal nitelik taşıması gereken bu kurumu genel bütçeden 
de önemli ölçüde kaynak aktarılmasına karşın bir AB ofisi olduğu izlenimi gibi algılanmaktadır. Yi
ne "Tanımlar" kısmı yetersiz olduğu gibi projelerin neler olduğu, faydalanıcıların kimler ve nasıl 
olacağı, komisyonların kimlerden oluşacağı, komitenin ne anlama geldiği, desteğin kavram olarak 
ne olduğu, araçların neler olduğu vb. eksiklikler tarafımızca tespit edilmiştir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanının komisyonda söylediği gibi tam üyelik koşullarında "Tüm tarım
sal destekleri de kapsayacak" ise tasarı ile önerilen kurum bu işi yapmakta yetersiz kalacak ve ka
nunun değiştirilmesi gerekecektir. Bu nedenle kurum doğru kurulmalıdır. Kurum bu şekliyle cılız, 
yetkisiz ve yetersiz olacaktır. 

6 ncı maddeye göre; birçok kararı başkan tek başına karar vermektedir. Atanmış başkanın hü
kümete rağmen özerk karar alması mümkün değildir. Dolayısı ile hükümetin memuru kimliğini ta
şıyan başkanın yönettiği kurum idari açıdan özerk olamaz. 

8 inci maddede başvuruların nasıl yapılacağı, proje ve faaliyetlerin ne gibi kriterler istediği, 
desteklenmesi uygun görülen kişilerin nasıl tespit edileceği, açık, net ve objektif değildir. 

9 uncu maddede oluşacağı belirtilen "İzleme ve Yönlendirme Komitesinin" sivil toplum katı
lımına açık olduğu yazılmışsa da 2 nci paragrafta Komitenin tümü memur nitelikli 11 üyeden olu
şacağı yazılıdır. Memurlardan oluşan hiyerarşik bir yapı dolayısıyla özerklikten söz edilemez. 

12 nci maddede kastedilen taşra teşkilatının bu tasarıda çok yetersiz, tanımsız, kapsamsız ve 
kadro yetersizliği nedeniyle projelerin başarısız olacağı düşüncesindeyiz. 

13 üncü maddede taşra teşkilatı, kadro ve görev yetersizlikleri nedeniyle projelerin zamanında 
değerlendirilmemesi, zaman kaybı gibi nedenlerle projelerin uygulanamaması sonucunu doğuracaktır. 

14 üncü maddede memur ve sözleşmeli personelin alınma şekli başkanın teklifi ile olması ya
salara ve anayasamıza aykırıdır. 
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— 10 — 

15 inci maddede AB fonları yanında genel bütçeden ayrılacak kaynaktan söz edilmektedir. 
Kaynağı hükümetin takdirine bağlı bir kurum mali açıdan da özerk olamaz. Kurumun gelirleri ara
sında yer alan "Diğer gelirlerin" ne anlama geldiği ve nereden sağlanacağı konusunda netlik yok
tur. Kurumun giderleri arasında yer alan "Taşınır ve Taşınmaz Mal ile Hizmet Alım Giderleri" israf 
ve savurganlığa neden olacağı gibi kuruluşun gelirlerinin buna harcanması kuruluşun amacından 
uzaklaşmasına neden olacaktır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatları kapatılıp satılırken 
veya kiraya verilirken tekrar taşınmaz mal alımı amaçtan uzaklaşmadır. 

16 ncı maddede kurumun yönetim ve kontrol sistemlerinin raporlarının ve hesaplarının yıllık 
incelenmesinin özel sektöre yaptırılmak istenmesi yasalara ve etiğe aykırıdır. 

Yukarıda sıraladığımız nedenler dolayısıyla muhalifiz. 

Fahrettin Üstün Ramazan Kerim Özkan M. Vedat Melik 
Muğla Burdur Şanlıurfa 

Necati Uzdil Mehmet Işık 
Osmaniye Giresun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1261) 



— 11 — 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DES
TEKLEME KURUMU KURULUŞ VE GÖ
REVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Tanımlar, Kuruluş, Görev ve 

Yetkiler 
Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ulusal 

kalkınma plan, program ve stratejilerinde ön
görülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa 
Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan 
kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kal
kınma programlarının uygulanmasına yönelik 
faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 
kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına iliş
kin usul ve esasları düzenlemektir. 

Tanımlar 
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Bakan: Tarım ve Köyişleri Bakanını, 
b) Bakanlık: Tanm ve Köyişleri Bakanlığını, 
c) Başkan: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumu Başkanını, 
ç) Komisyon: Proje Değerlendirme ve Se

çim Komisyonunu, 
d) Komite: İzleme ve Yönlendirme Komitesini, 
e) Kurum: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumunu, 
f) Program: Ulusal düzeydeki strateji ve 

planlarla uyumlu olarak hazırlanan kırsal kal
kınma programlarını, 

ifade eder. 
Kuruluş 
MADDE 3- (1) Bu Kanunla verilen görev

leri yerine getirmek üzere, kamu tüzel kişiliği
ni haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel büt
çeli, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 
özel hukuk hükümlerine tabi ve Bakanlığın il
gili kuruluşu olmak üzere Tarım ve Kırsal Kal
kınmayı Destekleme Kurumu kurulmuştur. 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DES
TEKLEME KURUMU KURULUŞ VE GÖ
REVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Tanımlar, Kuruluş, Görev ve 

Yetkiler 
Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ulusal 

kalkınma plan, program ve stratejilerinde ön
görülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa 
Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan 
kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kal
kınma programlarının uygulanmasına yönelik 
faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 
kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına iliş
kin usul ve esasları düzenlemektir. 

Tanımlar 
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Bakan: Tarım ve Köyişleri Bakanını, 
b) Bakanlık: Tanm ve Köyişleri Bakanlığını, 
c) Başkan: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumu Başkanını, 
ç) Komisyon: Proje Değerlendirme ve Se

çim Komisyonunu, 
d) Komite: İzleme ve Yönlendirme Komitesini, 
e) Kurum: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumunu, 
f) Program: Ulusal düzeydeki strateji ve 

planlarla uyumlu olarak hazırlanan kırsal kal
kınma programlarını, 

ifade eder. 
Kuruluş 
MADDE 3- (1) Bu Kanunla verilen görev

leri yerine getirmek üzere, kamu tüzel kişiliği
ni haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel büt
çeli, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 
özel hukuk hükümlerine tabi ve Bakanlığın il
gili kuruluşu olmak üzere Tarım ve Kırsal Kal
kınmayı Destekleme Kurumu kurulmuştur. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Görev ve yetkiler 
MADDE 4- (1) Kurumun görev ve yetki

leri şunlardır: 
a) Faydalanıcılann desteklerden azami öl

çüde yararlanabilmeleri amacıyla tanıtım, eği
tim, danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini 
yürütmek. 

b) Proje ve faaliyet başvurularını almak, 
bunların ön incelemeleri ile yerinde kontrolleri
ni yapmak, proje ve faaliyetleri başvuru şartla
rı, değerlendirme ve seçim kriterlerine göre de
ğerlendirmek. 

c) Desteklenecek proje ve faaliyetleri be
lirlemek, uygulama sözleşmelerini hazırlamak 
ve başvurusu uygun görülen faydalanıcılarla 
sözleşme imzalamak, uygun bulunmayan baş
vurularla ilgili işlemleri yapmak. 

ç) Proje ve faaliyetlere yönelik tahakkuk, 
ödeme ve muhasebe işlemleri ile bunlarla ilgili 
her türlü kontrolü gerçekleştirmek. 

d) Proje ve faaliyetlerin uygulamasını izle
mek, yararlanıcılann sözleşme şartlarını ve yü
kümlülüklerini yerine getirip getirmediğini takip 
etmek, bu amaçlarla gerekli kontrolleri yapmak. 

e) İlerleme ve gelişmeleri raporlamak, 
Avrupa Birliği mevzuatını da dikkate alarak 
ihtiyaç duyulan bilgi, belge ve raporları hazır
lamak, yetkili kurum ve makamlara sunmak. 

f) Program ve desteklerin etkinleştirilme
si yönündeki görüş ve değişiklik önerilerini il
gili makamlara bildirmek. 

g) Kurumun görevleri ve faaliyetleriyle il
gili güvenli bir veri tabanı ve bilgi işlem siste
mi kurmak. 

ğ) Kurumun faaliyetleri ile ilgili idari dü
zenlemeleri yapmak. 

(2) Kurum, görevleri ile ilgili konularda; 
kamu veya özel hukuk tüzel kişileri, gerçek ki
şiler, sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği 
Komisyonu ve uluslararası kuruluşlarla gerekli 
işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli 
ve yetkilidir. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Görev ve yetkiler 
MADDE 4- (1) Kurumun görev ve yetki

leri şunlardır: 
a) Faydalanıcılann desteklerden azami öl

çüde yararlanabilmeleri amacıyla tanıtım, eği
tim, danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini 
yürütmek. 

b) Proje ve faaliyet başvurularını almak, 
bunların ön incelemeleri ile yerinde kontrolleri
ni yapmak, proje ve faaliyetleri başvuru şartla
rı, değerlendirme ve seçim kriterlerine göre de
ğerlendirmek. 

c) Desteklenecek proje ve faaliyetleri be
lirlemek, uygulama sözleşmelerini hazırlamak 
ve başvurusu uygun görülen faydalanıcılarla 
sözleşme imzalamak, uygun bulunmayan baş
vurularla ilgili işlemleri yapmak. 

ç) Proje ve faaliyetlere yönelik tahakkuk, 
ödeme ve muhasebe işlemleri ile bunlarla ilgili 
her türlü kontrolü gerçekleştirmek. 

d) Proje ve faaliyetlerin uygulamasını izle
mek, yararlanıcılann sözleşme şartlarını ve yü
kümlülüklerini yerine getirip getirmediğini takip 
etmek, bu amaçlarla gerekli kontrolleri yapmak. 

e) İlerleme ve gelişmeleri raporlamak, Av
rupa Birliği mevzuatını da dikkate alarak ihti
yaç duyulan bilgi, belge ve raporları hazırla
mak, yetkili kurum ve makamlara sunmak. 

f) Program ve desteklerin etkinleştirilme
si yönündeki görüş ve değişiklik önerilerini il
gili makamlara bildirmek. 

g) Kurumun görevleri ve faaliyetleriyle il
gili güvenli bir veri tabanı ve bilgi işlem siste
mi kurmak. 

ğ) Kurumun faaliyetleri ile ilgili idari dü
zenlemeleri yapmak. 

(2) Kurum, görevleri ile ilgili konularda; 
kamu veya özel hukuk tüzel kişileri, gerçek kişi
ler, sivil toplum kuruluşlan, Avrupa Komisyonu 
ve uluslararası kuruluşlarla gerekli işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamakla görevli ve yetkilidir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

(3) Kurum, ödeme talimatının verilmesi ve 
muhasebe ile ilgili görevleri hariç olmak kay
dıyla, görevlerinden bazılarını Bakanlık taşra 
birimleri vasıtasıyla yerine getirebilir. Ancak, 
görevlerin bu suretle yerine getirilmesi Kuru
mun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ku
rum, görevlerin yerine getirilmesi aşamalarında 
diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk 
tüzel kişileri, gerçek kişiler ve sivil toplum ku
ruluşları ile işbirliği yapabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Teşkilat 

Teşkilat 
MADDE 5- (1) Kurum, merkez ve taşra 

teşkilatından oluşur. 
(2) Merkez teşkilatı ana hizmet birimleri 

ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı 
hizmet biriminden, taşra teşkilatı ise il koordi
natörlüklerinden meydana gelir. 

(3) Kurum merkez teşkilatı ekli (1) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 6- (1) Kurumun en üst amiri 

olan Başkan, Kurumun icraatından ve emri al
tındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Bakana 
karşı sorumlu olup, aşağıdaki görev, yetki ve 
sorumluluklara sahiptir: 

a) Kurumu Anayasaya, kanunlara, hükü
met programına ve Bakanlar Kurulunca belirle
nen politika ve stratejilere uygun olarak yönetir. 

b) Kurumun görev alanına giren hususlar
da politika ve stratejiler geliştirir, bunlara uy
gun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturur, 
performans ölçütleri belirler, Kurumun çalışma 
programını ve bütçesini hazırlar, gerekli yasal 
ve idari düzenleme çalışmalarını yapar. Belirle
nen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri 
doğrultusunda uygulamayı koordine eder, izler 
ve değerlendirir. 

c) Kurumun faaliyetlerini ve işlemlerini 
denetler, yönetim sistemlerini gözden geçirir, 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(3) Kurum, ödeme talimatının verilmesi ve 
muhasebe ile ilgili görevleri hariç olmak kay
dıyla, görevlerinden bazılarını Bakanlık taşra 
birimleri vasıtasıyla yerine getirebilir. Ancak, 
görevlerin bu suretle yerine getirilmesi Kuru
mun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ku
rum, görevlerin yerine getirilmesi aşamalarında 
diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk 
tüzel kişileri, gerçek kişiler ve sivil toplum ku
ruluşları ile işbirliği yapabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Teşkilat 

Teşkilat 
MADDE 5- (1) Kurum, merkez ve taşra 

teşkilatından oluşur. 
(2) Merkez teşkilatı ana hizmet birimleri 

ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı 
hizmet biriminden, taşra teşkilatı ise il koordi
natörlüklerinden meydana gelir. 

(3) Kurum merkez teşkilatı ekli (1) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 6- (1) Kurumun en üst amiri 

olan Başkan, Kurumun icraatından ve emri al
tındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Bakana 
karşı sorumlu olup, aşağıdaki görev, yetki ve 
sorumluluklara sahiptir: 

a) Kurumu Anayasaya, kanunlara, hükü
met programına ve Bakanlar Kurulunca belirle
nen politika ve stratejilere uygun olarak yönetir. 

b) Kurumun görev alanına giren hususlar
da politika ve stratejiler geliştirir, bunlara uy
gun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturur, 
performans ölçütleri belirler, Kurumun çalışma 
programını ve bütçesini hazırlar, gerekli yasal 
ve idari düzenleme çalışmalarını yapar. Belirle
nen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri 
doğrultusunda uygulamayı koordine eder, izler 
ve değerlendirir. 

c) Kurumun faaliyetlerini ve işlemlerini 
denetler, yönetim sistemlerini gözden geçirir, 
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Kurumun yapısı ve yönetim süreçlerinin etkili
liğini gözetir, yönetimin geliştirilmesini sağlar, 

ç) Kurumun faaliyet alanına giren konular
da diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ko
ordinasyonu sağlar. 

d) Program kapsamında desteklenecek 
proje ve faaliyetleri onaylanmak üzere Komis
yona sunar, desteklenecek kişi ve kuruluşlarla 
sözleşme imzalar, bunlara ödeme yapılmasına 
onay verir. Sözleşmede yapılacak değişiklikleri 
ve sözleşmelerin sonlandırılmasını onaylar. 

e) İhtiyaç duyulan bilgi, belge ve raporla
rın hazırlanmasını sağlar, bunları yetkili kurum 
ve makamlara sunar. 

(2) Başkan ve Kurumun her kademedeki 
yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı ola
rak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir 
kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri uy
gun araçlarla ilgililere duyurulur. 

Hizmet birimleri 
MADDE 7- (1) Kurumun ana hizmet bi

rimleri şunlardır: 
a) Proje Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü. 
b) Finansman Genel Koordinatörlüğü. 
(2) Kurumun danışma ve denetim birimle

ri şunlardır: 
a) Hukuk Müşavirliği. 
b) İç Denetim Koordinatörlüğü. 
(3) Kurumun yardımcı hizmet birimi Des

tek Hizmetleri Genel Koordinatörlüğüdür. 
Hizmet birimlerinin görevleri 
MADDE 8- (1) Proje Hizmetleri Genel 

Koordinatörlüğü, Proje Yönetimi Koordinatör
lüğü ile Proje İzleme ve Kontrol Koordinatör
lüğünden oluşur. 

(2) Proje Yönetimi Koordinatörlüğünün 
görevleri şunlardır: 

a) Programla ilgili duyuru ve tanıtımları 
yapmak. 

b) Başvuru kılavuzlarını, başvuru formla
rını ve gerekli diğer dokümanları hazırlamak, 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kurumun yapısı ve yönetim süreçlerinin etkili
liğini gözetir, yönetimin geliştirilmesini sağlar, 

ç) Kurumun faaliyet alanına giren konular
da diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ko
ordinasyonu sağlar. 

d) Program kapsamında desteklenecek 
proje ve faaliyetleri onaylanmak üzere Komis
yona sunar, desteklenecek kişi ve kuruluşlarla 
sözleşme imzalar, bunlara ödeme yapılmasına 
onay verir. Sözleşmede yapılacak değişiklikleri 
ve sözleşmelerin sonlandırılmasını onaylar. 

e) İhtiyaç duyulan bilgi, belge ve raporla
rın hazırlanmasını sağlar, bunları yetkili kurum 
ve makamlara sunar. 

(2) Başkan ve Kurumun her kademedeki 
yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı ola
rak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir 
kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri uy
gun araçlarla ilgililere duyurulur. 

Hizmet birimleri 
MADDE 7- (1) Kurumun ana hizmet bi

rimleri şunlardır: 
a) Proje Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü. 
b) Finansman Genel Koordinatörlüğü. 
(2) Kurumun danışma ve denetim birimle

ri şunlardır: 
a) Hukuk Müşavirliği. 
b) İç Denetim Koordinatörlüğü. 
(3) Kurumun yardımcı hizmet birimi Des

tek Hizmetleri Genel Koordinatörlüğüdür. 
Hizmet birimlerinin görevleri 
MADDE 8- (1) Proje Hizmetleri Genel 

Koordinatörlüğü, Proje Yönetimi Koordinatör
lüğü ile Proje İzleme ve Kontrol Koordinatör
lüğünden oluşur. 

(2) Proje Yönetimi Koordinatörlüğünün 
görevleri şunlardır: 

a) Programla ilgili duyuru ve tanıtımları 
yapmak. 

b) Başvuru kılavuzlarını, başvuru formla
rını ve gerekli diğer dokümanları hazırlamak, 
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faydalanıcılara yönelik eğitim, danışmanlık ve 
yönlendirme faaliyetlerini yürütmek. 

c) Başvurulan kabul etmek, proje ve faali
yetlerin belirlenen uygunluk kriterleri çerçeve
sinde ön incelemelerini yapmak, yaptırmak, 
desteklenecek proje ve faaliyetlerin seçimini 
yapmak üzere Komisyona sunmak. 

ç) Desteklenmesi uygun görülen kişi ve 
kuruluşlarla yapılması öngörülen sözleşmeleri 
hazırlamak. 

d) Uygun bulunmayan başvurulara gerek
çeli cevap vermek. 

e) Desteklenen proje ve faaliyetlerle ilgili 
ihale işlemlerini yürütmek. 

f) Proje başvuruları ile ilgili detaylı rapor
lar hazırlamak ve bunları ilgili yerlere sunmak. 

g) Başkan tarafından verilecek diğer gö
revleri yerine getirmek. 

(3) Proje İzleme ve Kontrol Koordinatör
lüğünün görevleri şunlardır: 

a) Uygulanan ve tamamlanmış proje ve fa
aliyetlerin yerinde kontrollerini yapmak, yap
tırmak, gerçekleşmelerini izlemek, bunlarla il
gili rapor ve öneriler hazırlamak. 

b) Proje ve faaliyet uygulamalarını sözleş
mede yer alan hükümler doğrultusunda kontrol 
etmek ve gerektiğinde sözleşmelerde değişiklik 
yapılmasını veya sözleşmelerin sona erdirilme
sini Başkana teklif etmek. 

c) Projeler çerçevesinde yapılacak satın al
maları ve diğer ihale süreçlerini kontrol etmek 
ve uygulamada muhtemel darboğaz, hata ve sui
istimalleri önleyici tedbirleri almak. 

ç) Başkan tarafından verilecek diğer gö
revleri yerine getirmek. 

(4) Finansman Genel Koordinatörlüğü, 
Tahakkuk Koordinatörlüğü, Ödeme Koordina
törlüğü ve Muhasebe Koordinatörlüğünden 
oluşur. 

(5) Tahakkuk Koordinatörlüğünün görev
leri şunlardır: 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

faydalanıcılara yönelik eğitim, danışmanlık ve 
yönlendirme faaliyetlerini yürütmek. 

c) Başvuruları kabul etmek, proje ve faali
yetlerin belirlenen uygunluk kriterleri çerçeve
sinde ön incelemelerini yapmak, yaptırmak, 
desteklenecek proje ve faaliyetlerin seçimini 
yapmak üzere Komisyona sunmak. 

ç) Desteklenmesi uygun görülen kişi ve 
kuruluşlarla yapılması öngörülen sözleşmeleri 
hazırlamak. 

d) Uygun bulunmayan başvurulara gerek
çeli cevap vermek. 

e) Desteklenen proje ve faaliyetlerle ilgili 
ihale işlemlerini yürütmek. 

f)Proje başvuruları ile ilgili detaylı rapor
lar hazırlamak ve bunları ilgili yerlere sunmak. 

g) Başkan tarafından verilecek diğer gö
revleri yerine getirmek. 

(3) Proje İzleme ve Kontrol Koordinatör
lüğünün görevleri şunlardır: 

a) Uygulanan ve tamamlanmış proje ve fa
aliyetlerin yerinde kontrollerini yapmak, yap
tırmak, gerçekleşmelerini izlemek, bunlarla il
gili rapor ve öneriler hazırlamak. 

b) Proje ve faaliyet uygulamalarını sözleş
mede yer alan hükümler doğrultusunda kontrol 
etmek ve gerektiğinde sözleşmelerde değişiklik 
yapılmasını veya sözleşmelerin sona erdirilme
sini Başkana teklif etmek. 

c) Projeler çerçevesinde yapılacak satın al
maları ve diğer ihale süreçlerini kontrol etmek 
ve uygulamada muhtemel darboğaz, hata ve su
iistimalleri önleyici tedbirleri almak. 

ç) Başkan tarafından verilecek diğer gö
revleri yerine getirmek. 

(4) Finansman Genel Koordinatörlüğü, 
Tahakkuk Koordinatörlüğü, Ödeme Koordina
törlüğü ve Muhasebe Koordinatörlüğünden 
oluşur. 

(5) Tahakkuk Koordinatörlüğünün görev
leri şunlardır: 
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a) Ödeme talepleri ile ilgili bilgi ve belge
lerin sözleşmede ve ilgili mevzuatta belirtilen 
hükümlere uygunluğunu incelemek. 

b) Ödeme belgelerini düzenlemek. 
c) Başkan tarafından verilecek diğer gö

revleri yerine getirmek. 
(6) Ödeme Koordinatörlüğünün görevleri 

şunlardır: 
a) Hak edişlerle ilgili ödeme belgelerini 

incelemek, yerinde kontrolleri yapmak ve uy
gun bulunan ödemelerin faydalanıcıların hesa
bına aktarılmasını sağlamak. 

b) Ödeme ile ilgili bilgileri ilgili birimlere 
vermek. 

c) Başkan tarafından verilecek diğer gö
revleri yerine getirmek. 

(7) Muhasebe Koordinatörlüğünün görev
leri şunlardır: 

a) Uygulamayla ilgili muhasebe işlemleri
ni gerçekleştirmek. 

b) Yapılan sözleşmelerde Kurum adına do
ğan yükümlülükleri ve gerçekleştirilen ödeme
leri veri tabanına kayıt etmek. 

c) Ödemelere ilişkin kayıtların üçer aylık 
ve yıllık raporlarını hazırlamak, ilgili birimlere 
iletmek. 

ç) Ödemelerle ilgili hesap ve belgeleri iç 
ve dış denetime hazır bulundurmak. 

d) Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluş
lardan sağlanan kaynakların ilgili kurumlar ara
cılığıyla teminine yönelik işlemleri yapmak. 

e) Başkan tarafından verilecek diğer gö
revleri yerine getirmek. 

(8) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Hukuki konular ve düzenlemeler hak

kında görüş oluşturmak. 
b) Kurumun menfaatlerini koruyucu, an

laşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zama
nında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esas
lara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

a) Ödeme talepleri ile ilgili bilgi ve belge
lerin sözleşmede ve ilgili mevzuatta belirtilen 
hükümlere uygunluğunu incelemek. 

b) Ödeme belgelerini düzenlemek. 
c) Başkan tarafından verilecek diğer gö

revleri yerine getirmek. 
(6) Ödeme Koordinatörlüğünün görevleri 

şunlardır: 
a) Hak edişlerle ilgili ödeme belgelerini 

incelemek, yerinde kontrolleri yapmak ve uy
gun bulunan ödemelerin faydalanıcıların hesa
bına aktarılmasını sağlamak. 

b) Ödeme ile ilgili bilgileri ilgili birimlere 
vermek. 

c) Başkan tarafından verilecek diğer gö
revleri yerine getirmek. 

(7) Muhasebe Koordinatörlüğünün görev
leri şunlardır: 

a) Uygulamayla ilgili muhasebe işlemleri
ni gerçekleştirmek. 

b) Yapılan sözleşmelerde Kurum adına do
ğan yükümlülükleri ve gerçekleştirilen ödeme
leri veri tabanına kayıt etmek. 

c) Ödemelere ilişkin kayıtların üçer aylık 
ve yıllık raporlarını hazırlamak, ilgili birimlere 
iletmek. 

ç) Ödemelerle ilgili hesap ve belgeleri iç 
ve dış denetime hazır bulundurmak. 

d) Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluş
lardan sağlanan kaynakların ilgili kurumlar ara
cılığıyla teminine yönelik işlemleri yapmak. 

e) Başkan tarafından verilecek diğer gö
revleri yerine getirmek. 

(8) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Hukuki konular ve düzenlemeler hak

kında görüş oluşturmak. 
b) Kurumun menfaatlerini koruyucu, an

laşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zama
nında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esas
lara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. 
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c) Adli ve idari davalarda ve her türlü icra 
takiplerinde gerekli bilgi ve belgeleri hazırla
mak ve hazırlanmasını sağlamak, Kurumun da
va ve icra takip işlerini yürütmek. 

ç) Gerekli görüldüğünde ilgili birimlerin de 
görüşlerini alarak ihbarname ve ihtarname dü
zenlemek veya bunlara karşı cevap hazırlamak. 

d) Başkan tarafından verilecek diğer gö
revleri yerine getirmek. 

(9) İç Denetim Koordinatörlüğünün gö
revleri şunlardır: 

a) Kurumun iç denetimini ulusal ve ulusla
rarası denetim standartlarına uygun olarak ger
çekleştirmek. 

b) Kurumun iç kontrol sisteminin iyileşti
rilmesine yönelik çalışmalar yapmak. 

c) Hesap ve işlemlerin doğru, tam ve za
manında yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. 

ç) Kurumun işlemlerinin mali anlaşmalar 
ve programlara uygunluğunu kontrol etmek ve 
raporlamak. 

d) Başkan tarafından denetimle ilgili veri
lecek diğer görevleri yerine getirmek. 

(10) Destek Hizmetleri Genel Koordina
törlüğü, Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü ile 
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörlü
ğünden oluşur. 

(11) Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğünün 
görevleri şunlardır: 

a) Kurumun bilgi işlem sistemlerini kur
mak, ihtiyaç duyulan veri tabanlarını oluştur
mak, güvenliğini sağlamak ve geliştirmek. 

b) Faaliyet ve projelerle ilgili kayıtların 
elektronik ortamda saklanmasını sağlamak. 

c) İlgili birimler ve diğer veri kaynaklan 
arasında bilgi alış verişini sağlamak. 

ç) Başkan tarafından verilecek diğer gö
revleri yerine getirmek. 

(12) İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koor
dinatörlüğünün görevleri şunlardır: 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

c) Adli ve idari davalarda ve her türlü icra 
takiplerinde gerekli bilgi ve belgeleri hazırla
mak ve hazırlanmasını sağlamak, Kurumun da
va ve icra takip işlerini yürütmek. 

ç) Gerekli görüldüğünde ilgili birimlerin 
de görüşlerini alarak ihbarname ve ihtarname 
düzenlemek veya bunlara karşı cevap hazırla
mak. 

d) Başkan tarafından verilecek diğer gö
revleri yerine getirmek. 

(9) İç Denetim Koordinatörlüğünün gö
revleri şunlardır: 

a) Kurumun iç denetimini ulusal ve ulusla
rarası denetim standartlarına uygun olarak ger
çekleştirmek. 

b) Kurumun iç kontrol sisteminin iyileşti
rilmesine yönelik çalışmalar yapmak. 

c) Hesap ve işlemlerin doğru, tam ve za
manında yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. 

ç) Kurumun işlemlerinin mali anlaşmalar 
ve programlara uygunluğunu kontrol etmek ve 
raporlamak. 

d) Başkan tarafından denetimle ilgili veri
lecek diğer görevleri yerine getirmek. 

(10) Destek Hizmetleri Genel Koordina
törlüğü, Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü ile 
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörlü
ğünden oluşur. 

(11) Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğünün 
görevleri şunlardır: 

a) Kurumun bilgi işlem sistemlerini kur
mak, ihtiyaç duyulan veri tabanlarını oluştur
mak, güvenliğini sağlamak ve geliştirmek. 

b) Faaliyet ve projelerle ilgili kayıtların 
elektronik ortamda saklanmasını sağlamak. 

c) İlgili birimler ve diğer veri kaynakları 
arasında bilgi alış verişini sağlamak. 

ç) Başkan tarafından verilecek diğer gö
revleri yerine getirmek. 

(12) İnsan Kaynaklan ve İdari İşler Koor
dinatörlüğünün görevleri şunlardır: 
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a) Kurumun insan kaynaklan politikası ve 
planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve 
Başkana tekliflerde bulunmak. 

b) Kurum personelinin atama, istihdam, 
eğitim, nakil, sicil, terfi, görevlendirme, ücret, 
emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek. 

c) Kurumun ihtiyacı olan her türlü mal ve 
hizmet satın alma, kiralama, bakım, onarım, te
mizlik, araç-gereç malzeme temini, aydınlat
ma, ısıtma, su, haberleşme, sağlık ve benzeri 
her türlü idari ve mali hizmetleri yürütmek. 

ç) Genel evrak, arşiv ve dokümantasyon 
faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

d) Kurum personelinin yurt içi ve yurt dı
şında yapacağı çalışmaları organize etmek. 

e) Kurumun basın, yayın ve halkla ilişkiler 
görevlerini yürütmek. 

f) Kurumda sivil savunma ile ilgili hizmet
leri yürütmek. 

g) Başkan tarafından verilecek diğer gö
revleri yerine getirmek. 

İzleme ve Yönlendirme Komitesi 
MADDE 9- (1) İlgili kamu kurum ve ku

ruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişile
ri ve sivil toplum kuruluşlarının kırsal kalkın
ma program ve destekleri ile ilgili, izleme ve 
değerlendirme süreçlerine katkı ve katılımları
nı sağlamak amacıyla İzleme ve Yönlendirme 
Komitesi kurulmuştur. Komitenin sekreterya 
hizmetleri Bakanlıkça yürütülür. 

(2) Komitenin başkanı Bakanlık Müsteşa
rıdır. Komitede Başkan ile Bakanlık, İçişleri, 
Maliye, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile 
Çevre ve Orman bakanlıkları, Devlet Planlama 
Teşkilatı ve Hazine müsteşarlıkları ile Avrupa 
Birliği Genel Sekreterliğinden en az genel mü
dür düzeyinde birer temsilci yer alır. Komiteye 
Avrupa Birliği Komisyonu temsilcileri ile diğer 
ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri istişari dü
zeyde iştirak edebilir. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

a) Kurumun insan kaynakları politikası ve 
planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve 
Başkana tekliflerde bulunmak. 

b) Kurum personelinin atama, istihdam, 
eğitim, nakil, sicil, terfi, görevlendirme, ücret, 
emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek. 

c) Kurumun ihtiyacı olan her türlü mal ve 
hizmet satın alma, kiralama, bakım, onarım, te
mizlik, araç-gereç malzeme temini, aydınlat
ma, ısıtma, su, haberleşme, sağlık ve benzeri 
her türlü idari ve mali hizmetleri yürütmek. 

ç) Genel evrak, arşiv ve dokümantasyon 
faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

d) Kurum personelinin yurt içi ve yurt dı
şında yapacağı çalışmaları organize etmek. 

e) Kurumun basın, yayın ve halkla ilişkiler 
görevlerini yürütmek. 

f) Kurumda sivil savunma ile ilgili hizmet
leri yürütmek. 

g) Başkan tarafından verilecek diğer gö
revleri yerine getirmek. 

İzleme ve Yönlendirme Komitesi 
MADDE 9- (1) İlgili kamu kurum ve ku

ruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişile
ri ve sivil toplum kuruluşlarının kırsal kalkın
ma program ve destekleri ile ilgili, izleme ve 
değerlendirme süreçlerine katkı ve katılımları
nı sağlamak amacıyla İzleme ve Yönlendirme 
Komitesi kurulmuştur. Komitenin sekreterya 
hizmetleri Bakanlıkça yürütülür. 

(2) Komitenin başkanı Bakanlık Müsteşa
rıdır. Komitede Başkan ile Bakanlık, İçişleri, 
Maliye, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile 
Çevre ve Orman Bakanlıkları, Devlet Planlama 
Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıkları ile Avrupa 
Birliği Genel Sekreterliğinden en az genel mü
dür düzeyinde birer temsilci yer alır. Komiteye, 
Avrupa Komisyonu temsilcileri ile diğer ilgili 
kurum ve kuruluş temsilcileri istişari düzeyde 
iştirak edebilir. 
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(3) Komitenin görevleri; kırsal alandaki 
gelişmeler ile kırsal kalkınma program ve des
teklerinin ulusal politika ve stratejilere uygun, 
birbirleri ile tutarlı, uyumlu ve etkin bir şekilde 
uygulanması amacıyla; proje ve faaliyet başvu
ru şartları, seçim ve değerlendirme kriterlerinin 
kırsal kalkınma hedeflerine uygunluğu konu
sunda görüş oluşturmak; uygulama ve gelişme
leri hedeflere ulaşma açısından belirli aralıklar
la izlemek, değerlendirmeleri incelemek; he
deflere ulaşılması veya mali yönetim de dahil 
olmak üzere yönetim ve uygulamanın etkinleş
tirilmesi konusundaki önerilerini ilgili kurum 
ve makamlara bildirmek, mevzuat ile Avrupa 
Birliği müktesebatı çerçevesinde öngörülen di
ğer istişari görevleri yürütmektir. 

(4) Komitenin çalışma usul ve esasları, 
Komitede temsil edilen kuruluşların görüşleri 
alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yö
netmelik ile belirlenir. 

Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu 
MADDE 10- (1) Komisyon; Kurum Baş

kanının başkanlığında, asgari daire başkanı dü
zeyinde olmak kaydıyla, Bakan tarafından 
farklı ana hizmet birimlerinden belirlenecek en 
fazla dört Bakanlık temsilcisi, İçişleri, Bayın
dırlık ve İskan, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve 
Turizm ile Çevre ve Orman bakanlıklarının bi
rer daimi temsilcisinden oluşur. Başkan, gerek
li durumlarda ilgili diğer kamu kurum ve kuru
luşlarından en fazla üç temsilciyi toplantılara 
davet edebilir. Daimi temsilcilerin görev süresi 
azami iki yıl olup, görev süresi tamamlanma
dan herhangi bir şekilde üyeliklerinin sona er
mesi halinde, kalan süreleri sırasına göre yedek 
üyelerce tamamlanır. Görevi sona eren üyeler 
tekrar seçilebilir. 

(2) Komisyon, Başkanın daveti üzerine 
üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile her 
ay en az bir defa toplanır. Komisyon toplantıla
rına Başkanın yokluğunda Başkanın görevlen-

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(3) Komitenin görevleri; kırsal alandaki 
gelişmeler ile kırsal kalkınma program ve des
teklerinin ulusal politika ve stratejilere uygun, 
birbirleri ile tutarlı, uyumlu ve etkin bir şekilde 
uygulanması amacıyla; proje ve faaliyet başvu
ru şartları, seçim ve değerlendirme kriterlerinin 
kırsal kalkınma hedeflerine uygunluğu konu
sunda görüş oluşturmak; uygulama ve gelişme
leri hedeflere ulaşma açısından belirli aralıklar
la izlemek, değerlendirmeleri incelemek; he
deflere ulaşılması veya mali yönetim de dahil 
olmak üzere yönetim ve uygulamanın etkinleş
tirilmesi konusundaki önerilerini ilgili kurum 
ve makamlara bildirmek, mevzuat ile Avrupa 
Birliği müktesebatı çerçevesinde öngörülen di
ğer istişari görevleri yürütmektir. 

(4) Komitenin çalışma usul ve esasları, 
Komitede temsil edilen kuruluşların görüşleri 
alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yö
netmelik ile belirlenir. 

Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu 
MADDE 10- (1) Komisyon; Kurum Baş

kanının başkanlığında, asgari daire başkanı dü
zeyinde olmak kaydıyla, Bakan tarafından 
farklı ana hizmet birimlerinden belirlenecek en 
fazla dört Bakanlık temsilcisi, İçişleri, Bayın
dırlık ve İskan, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve 
Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarının bi
rer daimi temsilcisinden oluşur. Başkan, gerek
li durumlarda ilgili diğer kamu kurum ve kuru
luşlarından en fazla üç temsilciyi toplantılara 
davet edebilir. Daimi temsilcilerin görev süresi 
azami iki yıl olup, görev süresi tamamlanma
dan herhangi bir şekilde üyeliklerinin sona er
mesi halinde, kalan süreleri sırasına göre yedek 
üyelerce tamamlanır. Görevi sona eren üyeler 
tekrar seçilebilir. 

(2) Komisyon, Başkanın daveti üzerine 
üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile her 
ay en az bir defa toplanır. Komisyon toplantıla
rına Başkanın yokluğunda Başkanın görevlen-
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direceği bir Genel Koordinatör başkanlık eder. 
Komisyon toplantıya katılanların oy çokluğu 
ile karar alır. Eşitlik durumunda, Başkanın oyu 
yönünde karar alınır. 

Komisyonun görev ve yetkileri 
MADDE 11- (1) Komisyonun görev ve 

yetkileri şunlardır: 
(a) Program kapsamında desteklenecek 

proje ve faaliyet listelerini ve bunlara ilişkin 
raporları görüşmek ve desteklenecek projeleri 
onaylamak. 

b) Uygulamada koordinasyonu sağlayıcı, 
işbirliğini geliştirici tedbirler ve karşılaşılan 
sorunların çözümü konusunda Kuruma görüş 
sunmak. 

İl koordinatörlükleri 
MADDE 12- (1) Kırsal kalkınma program 

ve destekleme uygulamaları başlatılmadan, ya
pılanma süreci de dikkate alınarak, illerde il ko
ordinatörlüğü kurulur. Program veya destekle
me kapsamında bulunmayan illerde il koordi
natörlüğü kurulamaz. 

(2) İl koordinatörlüklerinin sevk ve idare
sinden il koordinatörü sorumludur. İl koordina
törlüğünde projelerin gerektirdiği ölçüde yeter
li personel istihdam edilir. 

İl koordinatörlüklerinin görevleri 
MADDE 13- (1) İl koordinatörlüklerinin 

görevleri şunlardır: 
a) İl düzeyinde duyuru ve tanıtımları yap

mak, faydalanıcılara yönelik eğitim, danışman
lık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek. 

b) Desteklenecek proje ve faaliyetlerin se
çimi ve izleme konusunda ilde görevlendirile
bilecek personelin seçimine ilişkin önerilerini 
ilgili birimlere bildirmek, bunlara ilişkin veri 
tabanı hazırlamak. 

c) Başvuruları almak, proje ve faaliyetle
rin başvuru şartlarına göre ön incelemelerini 
yapmak, uygun başvuruları Kuruma intikal 
ettirmek. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

direceği bir Genel Koordinatör başkanlık eder. 
Komisyon toplantıya katılanların oy çokluğu 
ile karar alır. Eşitlik durumunda, Başkanın oyu 
yönünde karar alınır. 

Komisyonun görev ve yetkileri 
MADDE 11- (1) Komisyonun görev ve 

yetkileri şunlardır: 
(a) Program kapsamında desteklenecek 

proje ve faaliyet listelerini ve bunlara ilişkin ra
porları görüşmek ve desteklenecek projeleri 
onaylamak. 

b) Uygulamada koordinasyonu sağlayıcı, 
işbirliğini geliştirici tedbirler ve karşılaşılan so
runların çözümü konusunda Kuruma görüş 
sunmak. 

İl koordinatörlükleri 
MADDE 12- (1) Kırsal kalkınma program 

ve destekleme uygulamaları başlatılmadan, ya
pılanma süreci de dikkate alınarak, illerde il ko
ordinatörlüğü kurulur. Program veya destekle
me kapsamında bulunmayan illerde il koordi
natörlüğü kurulamaz. 

(2) İl koordinatörlüklerinin sevk ve idare
sinden il koordinatörü sorumludur. İl koordina
törlüğünde projelerin gerektirdiği ölçüde yeter
li personel istihdam edilir. 

İl koordinatörlüklerinin görevleri 
MADDE 13- (1) İl koordinatörlüklerinin 

görevleri şunlardır: 
a) İl düzeyinde duyuru ve tanıtımları yap

mak, faydalanıcılara yönelik eğitim, danış
manlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek. 

b) Desteklenecek proje ve faaliyetlerin se
çimi ve izleme konusunda ilde görevlendirile
bilecek personelin seçimine ilişkin önerilerini 
ilgili birimlere bildirmek, bunlara ilişkin veri 
tabanı hazırlamak. 

c) Başvurulan almak, proje ve faaliyetle
rin başvuru şartlarına göre ön incelemelerini 
yapmak, uygun başvuruları Kuruma intikal 
ettirmek. 
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ç) Ön değerlendirme sonucunda uygun bu
lunmayan başvurulara gerekçeli cevap hazırla
yarak Kuruma iletmek. 

d) İlde uygulamanın etkinliğini artırmak 
amacıyla valilikler ve diğer kamu kurum ve ku
ruluşları ile gerekli koordinasyonu sağlamak, 
valiliğe ve ildeki diğer kurum ve kuruluşlara 
Kurumun ildeki faaliyetleri ile ilgili bilgi ver
mek ve ihtiyaç duyulan hallerde gerekli destek
leri bu birimlerden talep etmek. 

e) Proje ve faaliyetlerin yerinde kontrolü 
ve izleme faaliyetlerini yürütmek. 

f) Görev alanı ile ilgili konularda merkez 
birimlerine gerekli raporlama çalışmalarını 
yapmak. 

g) Başkan tarafından verilecek diğer gö
revleri yerine getirmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Personel Rejimi 

Kurum personelinin statüsü, hakları ve 
atanmaları 

MADDE 14- (1) Kurumda hizmetler 
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli 
personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmak
sızın istihdam edilen sözleşmeli personel eliyle 
yürütülür. 

(2) Başkan Bakanın önerisi üzerine müşte
rek kararla atanır. Genel Koordinatör, Hukuk 
Müşaviri, Koordinatör, il koordinatörleri, uz
man, denetçi ve danışmanlar Başkanın teklifi 
üzerine Bakan onayıyla, bunların dışında kalan 
diğer personel ise Başkan tarafından atanır. 

(3) Kurumda istihdam edilecek personelde 
Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi
nin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numa
ralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlara ek 
olarak; Başkan, genel koordinatör, koordinatör, 
il koordinatörü, uzman, denetçi ve danışman 
pozisyonlarında istihdam edilecekler için zira
at, veterinerlik, su ürünleri, gıda, kimya, or-

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ç) Ön değerlendirme sonucunda uygun bu
lunmayan başvurulara gerekçeli cevap hazırla
yarak Kuruma iletmek. 

d) İlde uygulamanın etkinliğini artırmak 
amacıyla valilikler ve diğer kamu kurum ve ku
ruluşları ile gerekli koordinasyonu sağlamak, 
valiliğe ve ildeki diğer kurum ve kuruluşlara 
Kurumun ildeki faaliyetleri ile ilgili bilgi ver
mek ve ihtiyaç duyulan hallerde gerekli destek
leri bu birimlerden talep etmek. 

e) Proje ve faaliyetlerin yerinde kontrolü 
ve izleme faaliyetlerini yürütmek. 

f) Görev alanı ile ilgili konularda merkez 
birimlerine gerekli raporlama çalışmalarını 
yapmak. 

g) Başkan tarafından verilecek diğer gö
revleri yerine getirmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Personel Rejimi 

Kurum personelinin statüsü, hakları ve 
atanmaları 

MADDE 14- (1) Kurumda hizmetler 
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli 
personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmak
sızın istihdam edilen sözleşmeli personel eliyle 
yürütülür. 

(2) Başkan Bakanın önerisi üzerine müşte
rek kararla atanır. Genel Koordinatör, Hukuk 
Müşaviri, Koordinatör, il koordinatörleri, uz
man, denetçi ve danışmanlar Başkanın teklifi 
üzerine Bakan onayıyla, bunların dışında kalan 
diğer personel ise Başkan tarafından atanır. 

(3) Kurumda istihdam edilecek personelde 
Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi
nin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numa
ralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlara ek 
olarak; Başkan, genel koordinatör, koordinatör, 
il koordinatörü, uzman, denetçi ve danışman 
pozisyonlarında istihdam edilecekler için zira
at, veterinerlik, su ürünleri, gıda, kimya, or-
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man, çevre, inşaat, makine, hukuk, kamu yöne
timi, iktisat, maliye, işletme, uluslararası ilişki
ler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, şe
hir ve bölge planlama, istatistik, sosyoloji dal
larından veya bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek 
öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde 
eğitim görmüş ve istihdam edileceği alanla ilgi
li olarak asgari; Başkan, genel koordinatör, ko
ordinatör, hukuk müşaviri ve danışman için se
kiz yıl, il koordinatörü için altı yıl, uzman ve 
denetçi için üç yıllık iş tecrübesine sahip olma 
şartları aranır. 

(4) Merkez teşkilatında; Başkan, genel ko
ordinatör, hukuk müşaviri, koordinatör, uzman, 
denetçi, danışman ve mütercim pozisyonların
da istihdam edileceklerin İngilizce ve Fransız
ca dillerinde yapılan Kamu Personeli Yabancı 
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında asgari (B), 
il koordinatörlüklerinde il koordinatörü, uzman 
ve denetçi pozisyonunda istihdam edileceklerin 
ise asgari (C) düzeyinde puan almış olmaları 
veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği 
kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir 
belgeye sahip olmaları zorunludur. 

(5) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), 
(II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve 
kuruluşlarda çalışanlardan durumları, bu mad
dede sayılan nitelik ve şartlara uygun olanlar, 
kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati 
ile Kurumda sözleşmeli olarak istihdam edile
bilir. Bu şekilde istihdam edilecek personel sa
yısı toplam personel sayısının yüzde otuzunu 
aşamaz. Bu şekilde görevlendirilen personel 
kurumundan aylıksız izinli sayılır ve asıl kad
rosuyla ilgisi devam eder. Bunların terfileri 
başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kurumla
rınca yapılır. Bu hükme göre görevlendirilen
ler, görevde kaldıkları sürece, mali ve sosyal 
haklarını Kurumdan alırlar. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

man, çevre, inşaat, makine, hukuk, kamu yöne
timi, iktisat, maliye, işletme, uluslararası ilişki
ler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, şe
hir ve bölge planlama, istatistik, sosyoloji dal
larından veya bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek 
öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde 
eğitim görmüş ve istihdam edileceği alanla ilgi
li olarak asgari; Başkan, genel koordinatör, ko
ordinatör, hukuk müşaviri ve danışman için se
kiz yıl, il koordinatörü için altı yıl, uzman ve 
denetçi için üç yıllık iş tecrübesine sahip olma 
şartları aranır. 

(4) Merkez teşkilatında; Başkan, genel ko
ordinatör, hukuk müşaviri, koordinatör, uzman, 
denetçi, danışman ve mütercim pozisyonların
da istihdam edileceklerin İngilizce, Almanca 
veya Fransızca dillerinde yapılan Kamu Perso
neli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavın
da asgari (B), il koordinatörlüklerinde il koordi
natörü, uzman ve denetçi pozisyonunda istih
dam edileceklerin ise asgari (C) düzeyinde puan 
almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından 
buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerli
liği olan bir belgeye sahip olmaları zorunludur. 

(5) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), 
(II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve 
kuruluşlarda çalışanlardan durumları, bu mad
dede sayılan nitelik ve şartlara uygun olanlar, 
kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati 
ile Kurumda sözleşmeli olarak istihdam edile
bilir. Bu şekilde istihdam edilecek personel sa
yısı toplam personel sayısının yüzde otuzunu 
aşamaz. Bu şekilde görevlendirilen personel 
kurumundan aylıksız izinli sayılır ve asıl kad
rosuyla ilgisi devam eder. Bunların terfileri 
başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kurumla
rınca yapılır. Bu hükme göre görevlendirilen
ler, görevde kaldıkları sürece, mali ve sosyal 
haklarını Kurumdan alırlar. 
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(6) Kurumun merkez teşkilatında istihdam 
edilecek personel sayısı yüzelli kişiden fazla 
olamaz. Sekreterlik, arşiv, idarî, malî ve perso
nelle ilgili işlemleri yürütecek olan destek per
sonelinin sayısı, toplam personel sayısının yüz
de yirmisini geçemez. 

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarından Ku
rumda istihdam edilen kamu görevlileri, görev
leri sona erdiğinde kurumlarında müktesepleri
ne uygun bir göreve atanırlar. Bunların Kurum
da geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylık
larının tespitinde dikkate alınır. 

(8) Sözleşmeli personele verilecek her tür
lü ödemeler dahil net ücretler; Başkana Başba
kanlık merkez teşkilatında görev yapan genel 
müdür, genel koordinatörlere Başbakanlık mer
kez teşkilatında görev yapan genel müdür yar
dımcısı, hukuk müşaviri, koordinatör ve il ko
ordinatörlerine Başbakanlık merkez teşkilatın
da görev yapan daire başkanları, uzman ve de
netçilere Başbakanlık uzmanları, diğer görevli
lere ise Başbakanlık merkez teşkilatındaki ben
zer görevler için öngörülmüş bulunan ücretleri 
aşmamak kaydıyla, Bakan tarafından belirlenir. 

(9) Kurum, desteklenecek proje ve faali
yetler ile ilgili başvuruların değerlendirilmesi, 
izlenmesi, duyurulması ve tanıtımı ile faydala-
nıcılara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti 
verilmesi amacıyla; özel bilgi ve uzmanlık ge
rektiren işlerde, istisna veya hizmet akdi ile 
yerli ve yabancı uzmanları, kısmi zamanlı ola
rak çalıştırabilir. Kurumda bu şekilde çalıştırı
lacak personel sayısı, Kurumun toplam perso
nel sayısının yüzde otuzunu geçemez. 

(10) Sözleşmeli personelin bu maddede 
belirlenenler dışında kalan görev ve yetkileri, 
hizmete alınma, görevlendirme, görevde yük
selme ve görevden alınma şekilleri ile sözleşme 
esasları, unvan ve sayıları Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(6) Kurumun merkez teşkilatında istihdam 
edilecek personel sayısı yüzelli kişiden fazla 
olamaz. Sekreterlik, arşiv, idarî, malî ve perso
nelle ilgili işlemleri yürütecek olan destek per
sonelinin sayısı, toplam personel sayısının yüz
de yirmisini geçemez. 

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarından Ku
rumda istihdam edilen kamu görevlileri, görev
leri sona erdiğinde kurumlarında müktesepleri
ne uygun bir göreve atanırlar. Bunların Kurum
da geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylık
larının tespitinde dikkate alınır. 

(8) Sözleşmeli personele verilecek her tür
lü ödemeler dahil net ücretler; Başkana Başba
kanlık merkez teşkilatında görev yapan genel 
müdür, genel koordinatörlere Başbakanlık mer
kez teşkilatında görev yapan genel müdür yar
dımcısı, hukuk müşaviri, koordinatör ve il ko
ordinatörlerine Başbakanlık merkez teşkilatın
da görev yapan daire başkanları, uzman ve de
netçilere Başbakanlık uzmanları, diğer görevli
lere ise Başbakanlık merkez teşkilatındaki ben
zer görevler için öngörülmüş bulunan ücretleri 
aşmamak kaydıyla, Bakan tarafından belirlenir. 

(9) Kurum, desteklenecek proje ve faali
yetler ile ilgili başvuruların değerlendirilmesi, 
izlenmesi, duyurulması ve tanıtımı ile faydala-
nıcılara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti 
verilmesi amacıyla; özel bilgi ve uzmanlık ge
rektiren işlerde, istisna veya hizmet akdi ile 
yerli ve yabancı uzmanları, kısmi zamanlı ola
rak çalıştırabilir. Kurumda bu şekilde çalıştırı
lacak personel sayısı, Kurumun toplam perso
nel sayısının yüzde otuzunu geçemez. 

(10) Sözleşmeli personelin bu maddede 
belirlenenler dışında kalan görev ve yetkileri, 
hizmete alınma, görevlendirme, görevde yük
selme ve görevden alınma şekilleri ile sözleşme 
esasları, unvan ve sayıları Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Gelir ve Giderler 

Gelir ve giderler ile yönetilecek hesaplar 
MADDE 15- (1) Kurumun gelirleri şunlardır: 
a) Genel bütçeden Bakanlık bütçesine bu 

amaçla konulacak ödenek. 
b) Avrupa Birliği ve diğer uluslararası 

fonlardan sağlanacak kaynaklar. 
c) Diğer gelirler. 
(2) Kurumun giderleri şunlardır: 
a) Proje ve destekleme giderleri. 
b) Tanıtım ve eğitim giderleri. 
c) Taşınır ve taşınmaz mal ile hizmet alım 

giderleri. 
ç) Yönetim ve personel giderleri. 
d) Görevlerle ilgili diğer giderler. 
(3) Kurum bütçesi mali yıl itibarıyla Ku

rum tarafından hazırlanır ve Bakan onayıyla 
yürürlüğe girer. 

(4) Kurumun alacaklarının tahsilinde Ku
rum tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

(5) Avrupa Birliğinin tahsis edeceği mali 
yardımlar ve sağlanacak ulusal katkı, Avrupa 
Birliği ile yapılan ilgili anlaşmalardaki hüküm
ler çerçevesinde açılacak hesaplarda tutulur. Bu 
hesapların yönetilmesi, kullanılması, nemalandı-
rılması, kullanılmayan kısmının Avrupa Birliği
ne iade edilmesi veya kullanılmasına ilişkin hu
suslar ilgili anlaşmalar çerçevesinde belirlenir. 

(6) Kurum, bu Kanunun uygulanmasıyla 
ilgili iş ve işlemlerde her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaftır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Program 

ve Destekleri 
Genel hükümler 
MADDE 16- (1) Avrupa Birliği tarafından 

kırsal kalkınma için sağlanan mali kaynakların 
programlanması, kullanılması ve mali yöneti-

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Gelir ve Giderler 

Gelir ve giderler ile yönetilecek hesaplar 
MADDE 15- (1) Kurumun gelirleri şunlardır: 
a) Genel bütçeden Bakanlık bütçesine bu 

amaçla konulacak ödenek. 
b) Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fon

lardan sağlanacak kaynaklar. 
c) Diğer gelirler. 
(2) Kurumun giderleri şunlardır: 
a) Proje ve destekleme giderleri. 
b) Tanıtım ve eğitim giderleri. 
c) Taşınır ve taşınmaz mal ile hizmet alım 

giderleri. 
ç) Yönetim ve personel giderleri. 
d) Görevlerle ilgili diğer giderler. 
(3) Kurum bütçesi mali yıl itibarıyla Ku

rum tarafından hazırlanır ve Bakan onayıyla 
yürürlüğe girer. 

(4) Kurumun alacaklarının tahsilinde Ku
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Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

(5) Avrupa Birliğinin tahsis edeceği mali 
yardımlar ve sağlanacak ulusal katkı, Avrupa 
Birliği ile yapılan ilgili anlaşmalardaki hüküm
ler çerçevesinde açılacak hesaplarda tutulur. Bu 
hesapların yönetilmesi, kullanılması, nemalan-
dınlması, kullanılmayan kısmının Avrupa Birli
ğine iade edilmesi veya kullanılmasına ilişkin 
hususlar ilgili anlaşmalar çerçevesinde belirlenir. 

(6) Kurum, bu Kanunun uygulanmasıyla 
ilgili iş ve işlemlerde her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaftır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Program 

ve Destekleri 
Genel hükümler 
MADDE 16- (1) Avrupa Birliği tarafından 

kırsal kalkınma için sağlanan mali kaynakların 
programlanması, kullanılması ve mali yöneti-
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mine ilişkin usul ve esaslar ile Kurumun yetki 
ve sorumlulukları Avrupa Birliği ile imzalanan 
anlaşmalar çerçevesinde belirlenir. Bu anlaş
malara göre yetkili kılınan ulusal makam ve 
kurumlar tarafından fonların kullanımı konu
sunda Kurumun ulusal akreditasyonu sağlanır 
ve izlenir. 

(2) Program çerçevesinde Avrupa Birliğin
den sağlanan fonların mali yönetimi, Sertifi-
kasyon Kurumunun belirlenmesi ve Kurumun 
ulusal düzeyde akreditasyonunun sağlanması 
ve akreditasyonu ile ilgili kuralların uygulan
masının takibi ile ilgili çalışmalar ulusal yetki
lendirme görevlisi olarak belirlenen merci tara
fından yapılır. 

(3) Kurumun yönetim ve kontrol sistemle
rinin raporlanması ve Kurum hesaplarının yıl
lık olarak incelenmesi ile ilgili çalışmalar, ka
mu ya da özel sektör kuruluşları arasından be
lirlenecek olan bir Sertifıkasyon Kurumu tara
fından yapılır. 

Avrupa Birliği desteklerinin program
lanması 

MADDE 17- (1) Bakanlık, kırsal kalkın
maya yönelik olarak sağlanan Avrupa Birliği 
kaynaklarının, kalkınma plan ve programları 
ile ulusal stratejiler doğrultusunda, diğer iç ve 
dış kaynaklı kırsal kalkınma program, faaliyet 
ve destekleri ile Avrupa Birliği tarafından sağ
lanan diğer kaynaklarla tutarlı ve uyumlu bir 
şekilde ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde 
programlanmasından sorumludur. Bu şekilde 
hazırlanacak operasyonel nitelikli kırsal kal
kınma programı Yüksek Planlama Kurulunun 
onayı ile yürürlüğe konulur. 

(2) Kırsal kalkınma programının izlenme
si ve değerlendirilmesi, etkinlik ve etkililiğin 
sağlanması yönünde tedbirlerin alınması, prog
ramda değişiklik yapılmasına ilişkin gerekli ça
lışmaların yürütülmesi konularında Bakanlık 
yetkili ve sorumludur. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

mine ilişkin usul ve esaslar ile Kurumun yetki 
ve sorumlulukları Avrupa Birliği ile imzalanan 
anlaşmalar çerçevesinde belirlenir. Bu anlaş
malara göre yetkili kılınan ulusal makam ve 
kurumlar tarafından fonların kullanımı konu
sunda Kurumun ulusal akreditasyonu sağlanır 
ve izlenir. 

(2) Program çerçevesinde Avrupa Birliğin
den sağlanan fonların mali yönetimi, Sertifı
kasyon Kurumunun belirlenmesi ve Kurumun 
ulusal düzeyde akreditasyonunun sağlanması 
ve akreditasyonu ile ilgili kuralların uygulan
masının takibi ile ilgili çalışmalar ulusal yetki
lendirme görevlisi olarak belirlenen merci tara
fından yapılır. 

(3) Kurumun yönetim ve kontrol sistemle
rinin raporlanması ve Kurum hesaplarının yıl
lık olarak incelenmesi ile ilgili çalışmalar, ka
mu ya da özel sektör kuruluşları arasından be
lirlenecek olan bir Denetim Kurumu tarafından 
yapılır. 

Avrupa Birliği desteklerinin program
lanması 

MADDE 17- (1) Bakanlık, kırsal kalkın
maya yönelik olarak sağlanan Avrupa Birliği 
kaynaklarının, kalkınma plan ve programları 
ile ulusal stratejiler doğrultusunda, diğer iç ve 
dış kaynaklı kırsal kalkınma program, faaliyet 
ve destekleri ile Avrupa Birliği tarafından sağ
lanan diğer kaynaklarla tutarlı ve uyumlu bir 
şekilde ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde 
programlanmasından sorumludur. Bu şekilde 
hazırlanacak operasyonel nitelikli kırsal kal
kınma programı Yüksek Planlama Kurulunun 
onayı ile yürürlüğe konulur. 

(2) Kırsal kalkınma programının izlenme
si ve değerlendirilmesi, etkinlik ve etkililiğin 
sağlanması yönünde tedbirlerin alınması, prog
ramda değişiklik yapılmasına ilişkin gerekli ça
lışmaların yürütülmesi konularında Bakanlık 
yetkili ve sorumludur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1261) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Kurumun sorumlulukları 
MADDE 18- (1) Kurum, ilgili mevzuat, 

Avrupa Birliği müktesebatı ve anlaşmalar çer
çevesinde uygulamanın etkin, etkili ve doğru bir 
şekilde gerçekleştirilmesi, ödemelerin zamanın
da ve uygun bir şekilde yapılması, desteklenen 
proje ve faaliyetlerin sözleşme hükümlerine uy
gun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması, bu
na ilişkin kontrol ve izlemenin gerçekleştirilme
si, ilgili kurum ve makamlara görevleri ile ilgili 
bilgi, belge ve raporların tam ve zamanında in
tikali ile görevli ve sorumludur. 

(2) Kurum, ilgili anlaşmalarla belirlenen 
yetkili makam ve kuruluşların kırsal kalkınma 
programı uygulamalarının ve mali yönetimin 
etkinleştirilmesi ve akreditasyonla ilgili husus
larda tavsiye ve taleplerinin yerine getirilmesi, 
bilgi ve belge taleplerinin zamanında sağlan
ması ile yükümlüdür. 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Dış denetim 
MADDE 19- (1) Kurumun dış denetimi, 

16 ncı maddedeki hükümler saklı kalmak kay
dıyla, Sayıştay tarafından gerçekleştirilir. 

Yönetmelik 
MADDE 20- (1) Kurumun insan kaynak

ları ve personel seçimine, Komisyon ve il koor
dinatörlüklerinin çalışmasına, Avrupa Birliğin
den sağlanan mali yardımlar kapsamındaki di
ğer mali konular ile akreditasyon kriterlerinin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar çıkarıla
cak yönetmeliklerle belirlenir. 

(2) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yö
netmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden itiba
ren altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kurumun sorumlulukları 
MADDE 18- (1) Kurum, ilgili mevzuat, 

Avrupa Birliği müktesebatı ve anlaşmalar çer
çevesinde uygulamanın etkin, etkili ve doğru 
bir şekilde gerçekleştirilmesi, ödemelerin za
manında ve uygun bir şekilde yapılması, des
teklenen proje ve faaliyetlerin sözleşme hü
kümlerine uygun bir şekilde yürütülmesinin 
sağlanması, buna ilişkin kontrol ve izlemenin 
gerçekleştirilmesi, ilgili kurum ve makamlara 
görevleri ile ilgili bilgi, belge ve raporların tam 
ve zamanında intikali ile görevli ve sorumludur. 

(2) Kurum, ilgili anlaşmalarla belirlenen 
yetkili makam ve kuruluşların kırsal kalkınma 
programı uygulamalarının ve mali yönetimin 
etkinleştirilmesi ve akreditasyonla ilgili husus
larda tavsiye ve taleplerinin yerine getirilmesi, 
bilgi ve belge taleplerinin zamanında sağlan
ması ile yükümlüdür. 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Dış denetim 
MADDE 19- (1) Kurumun dış denetimi, 

16 ncı maddedeki hükümler saklı kalmak kay
dıyla, Sayıştay tarafından gerçekleştirilir. 

Yönetmelik 
MADDE 20- (1) Kurumun insan kaynak

ları ve personel seçimine, Komisyon ve il koor
dinatörlüklerinin çalışmasına, Avrupa Birliğin
den sağlanan mali yardımlar kapsamındaki di
ğer mali konular ile akreditasyon kriterlerinin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar çıkarıla
cak yönetmeliklerle belirlenir. 

(2) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yö
netmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden itiba
ren altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kurumun nite
likli personel ihtiyacının karşılanabilmesi ama
cıyla, bir yıl süreyle istihdam edilen personelde 
yabancı dil yeterliliği şartı aranmayabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1261) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 21- (1) Bu Kanun yayımı tari

hinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 22- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı V. 
R. Akdağ 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 21- (1) Bu Kanun yayımı tari

hinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 22- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı V. 
B. Yıldırım 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1261) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 
METNE EKLİ CETVEL 

(I) SAYILI CETVEL 
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 

MERKEZ TEŞKİLATI 

Başkan Ana Hizmet Birimleri 
Başkan 1. Proje Hizmetleri Genel 

Koordinatörlüğü 
a) Proje Yönetimi 

Koordinatörlüğü 
b) Proje İzleme ve Kontrol 

Koordinatörlüğü 
2. Finansman Genel Koordi

natörlüğü 
a) Tahakkuk Koordinatörlüğü 
b) Ödeme Koordinatörlüğü 
c) Muhasebe Koordinatörlüğü 

Danışma ve Denetim Birimleri 
1. Hukuk Müşavirliği 

2. İç Denetim Koordinatörlüğü 

Yardımcı Hizmet Birimi 
1. Destek Hizmetleri 

Genel Koordinatörlüğü 
a) Bilgi Sistemleri 

Koordinatörlüğü 
b) İnsan Kaynaklan ve 

İdari İşler Koordinatörlüğü 

TARIM, ORMAN VE KOYIŞLERI KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METNE EKLİ CETVEL 

(I) SAYILI CETVEL 
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 

MERKEZ TEŞKİLATI 

Başkan Ana Hizmet Birimleri 
Başkan 1. Proje Hizmetleri Genel 

Koordinatörlüğü 
a) Proje Yönetimi 

Koordinatörlüğü 
b) Proje İzleme ve Kontrol 

Koordinatörlüğü 
2. Finansman Genel Koordi

natörlüğü 
a) Tahakkuk Koordinatörlüğü 
b) Ödeme Koordinatörlüğü 
e) Muhasebe Koordinatörlüğü 

Danışma ve Denetim Birimleri 
1. Hukuk Müşavirliği 

2. İç Denetim Koordinatörlüğü 

Yardımcı Hizmet Birimi 
1. Destek Hizmetleri 

Genel Koordinatörlüğü 
a) Bilgi Sistemleri 

Koordinatörlüğü 
b) İnsan Kaynakları ve 

İdari İşler Koordinatörlüğü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1261) 
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TBMM (S. Sayısı: 1185) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ 
Bakanlar Kurulu Arasında Gelir ve Servet Üzerinden 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1176) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça Plan ve Bütçe ile Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 23/2/2006 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1237/804 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3/2/2006 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar 
Kurulu Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişik
te gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu arasında sermaye, 
teknoloji ve hizmet hareketlerinin geliştirilmesi, her iki Devletin de refahına katkıda bulunacaktır. 
Bu unsurlara ilişkin hareketlerin geliştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorun
ların çözümü önem arz etmektedir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve 
Karadağ Bakanlar Kurulu arasında 12 Ekim 2005 tarihinde Belgrad'da "Gelir ve Servet Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" imzalanmıştır. 

Anlaşma ile gerçek ve tüzel kişilerin aynı gelir üzerinden iki Devlette birden vergilendiril
mesinin (çifte vergilendirme) önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı sağlamak üzere, vergilendir
me hakkı, gelir unsurları itibariyle ikamet edilen veya kaynak Devletlerden birine bırakılmakta veya 
bu mümkün olmazsa iki Devlet arasında paylaştın İrmaktadır. Böylece, Âkit Devletlerden birine 
yatırım yapan, teknoloji veya hizmet sunan diğer Devlet mukimlerinin, o Devletin mükelleflerine 
göre daha ağır vergilendirilmesine engel olunmakta ve teşebbüslerin risk almadan önce ileride kar
şılarına çıkacak her türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte ver
gilendirmenin Âkit Devletlerde önlenmesi ile Sırbistan ve Karadağlı yatırımcılar için Türkiye'nin, 
Türk yatırımcılar için ise Sırbistan ve Karadağ'ın daha cazip hale geleceği tabiidir. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No: 1/1176 
Karar No: 158 16/5/2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 23/2/2006 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 1/3/2006 tarihinde tali komisyon olarak 
Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Gelir ve Servet Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 4/5/2006 tarihli 37 nci toplantısında Dışişleri 
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Ülkemiz ile Sırbistan ve Karadağ arasında gelir ve servet üzerinden alman vergilerde çifte ver
gilemeyi önleme alanında öngörülen işbirliğine hukuki zemin teşkil etmek üzere 12 Ekim 2005 
tarihinde Belgrad'da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu 
Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 
imzalanmıştır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde Anlaşma ile; 
- Taraf ülkelerde Anlaşmanın kapsamında bulunan vergi çeşitleri, 
- Değişik kaynaklardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde uygulanacak kurallar, 
- Taraf ülkelerden birinde ödenen bir verginin diğer ülkede mahsup edilebilmesi ve şartları, 
- Anlaşmanın yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgelerin değişimi, 
- Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi ve geçerlilik süresi, 
konularında düzenlemelerin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 

- Anlaşmanın Türkiye ile Sırbistan ve Karadağ arasında gelir ve servet üzerinden alınan ver
gilerde çifte vergilendirmeyi önlemeyi öngören bir tip anlaşma olduğu, 

- Anlaşma ile bir ülke mukiminin bu ülkede herhangi bir kaynaktan gelir elde etmesi durumun
da hem mukim olduğu ülkede hem de vatandaşı olduğu başka bir ülkede vergilendirilmesinin ön
lenmesinin amaçlandığı, 

- Sırbistan ile 2005 yılı itibariyle 300 milyon Dolar dış ticaret hacmimizin bulunduğu ve den
genin lehimize olduğu, 

- Ülkemiz kaynaklı Sırbistan'da 50 Karadağ'da ise 30 milyon Avro yatırım bulunduğu, 
- Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile her iki ülke vatandaşları için diğer ülkede yatırımlarda 

bulunmanın daha cazip hale geleceği, 
- Serbest ticaret anlaşması yapılması için çalışmaların devam ettiği, 

ifade edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1185) 
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Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da 
benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mehmet Dülger 

Antalya 

Üye 
Ramazan Toprak 

Aksaray 
Üye 

Muzaffer Gülyurt 
Erzurum 

Üye 
Fikret Ünlü 

Karaman 

Sözcü 
Mustafa Dündar 

Bursa 

Üye 
Ahmet Edip Uğur 

Balıkesir 

Üye 

Züheyir Amber 
Hatay 

Üye 
Ufuk Özkan 

Manisa 

Uye 
Mahmut Koçak 
Afyonkarahisar 

Üye 
Abdülbaki Türkoğlu 

Elazığ 

Üye 

Mehmet B, Denizolgun 
İstanbul 

Üye 
Nihat Eri 
Mardin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1185) 
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HUKUMETIN TEKLİF ETTIGI METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE SIRBİSTAN VE KARADAĞ BAKAN
LAR KURULU ARASINDA GELİR VE 
SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VER
GİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ 
ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLAN
MASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1-12 Ekim 2005 tarihinde Belgrad'da 

imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbis
tan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi Önleme Anlaşması" nın onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı V. 
A. Aksu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı V. 
M. H. Güler 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE SIRBİSTAN VE KARADAĞ BAKAN
LAR KURULU ARASINDA GELİR VE 
SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VER
GİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ 
ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLAN
MASININ 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. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE 

SIRBİSTAN VE KARADAĞ BAKANLAR KURULU 
ARASINDA 

GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE 
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 

ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
VE 

SIRBİSTAN VE KARADAĞ BAKANLAR KURULU 

Gelir ve servet üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen bir Anlaşma 
yapmak isteğiyle 

AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR: 

Madde 1 
KAPSANAN KİŞİLER 

Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 
Madde 2 

KAVRANAN VERGİLER 
1. Bu Anlaşma, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, bir Âkit Devlet veya politik alt bölümleri 

ya da mahalli idareleri tarafından gelir ve servet üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır. 
2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile 

teşebbüsler tarafından ödenen ücret veya maaşların toplam tutarı üzerine uygulanan vergiler ve 
bunun yanısıra sermaye değer artışlarına uygulanan vergiler dahil olmak üzere toplam gelir, toplam 
servet veya gelirin ya da servetin unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelirden veya servetten 
alınan vergiler olarak kabul edilecektir. 

3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özellikle: 
Sırbistan ve Karadağ'da: 
1) kazanç üzerinden alınan vergi; 
2) gelir üzerinden alınan vergi; 
3) servet üzerinden alınan vergi. 
(Bundan böyle "Sırbistan ve Karadağ vergisi" olarak bahsedilecektir); 
Türkiye'de 
1) gelir vergisi; 
2) kurumlar vergisi; 
(Bundan böyle "Türk vergisi" olarak bahsedilecektir). 
4. Anlaşma aynı zamanda, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak 

veya onların yerine uygulanan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde 
benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makamları ilgili vergi mevzuatların
da yapılan önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. 
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Madde 3 
GENEL TANIMLAR 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından: 
1) "Bir Âkit Devlet" ve "diğer Âkit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre Sırbistan ve 

Karadağ veya Türkiye anlamına gelir; 
2) "Sırbistan ve Karadağ" terimi, Sırbistan ve Karadağ devletler topluluğunu, coğrafi anlamda kul

lanıldığı zaman ise Sırbistan ve Karadağ kara ülkesini, iç sularını ve karasulan kuşağını, bunların üzerin
deki hava sahasını, bunun yanı sıra Sırbistan ve Karadağ'ın, kendi iç hukukuna ve uluslararası hukuka 
uygun olarak, doğal kaynakların araştırılması ve işletilmesi amacıyla üzerinde egemen haklarını kullan
dığı, karasularının dış sınırının dışında kalan açık deniz kısmının deniz yatağı ve toprak altını ifade eder. 

3) "Türkiye" terimi, karasulan ve üzerindeki hava sahası dahil olmak üzere, Türkiye'nin egemen
lik alanını, bunun yanı sıra uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynakların aranması, işletilmesi ve 
korunması amacıyla yargı yetkisi veya egemenlik haklannın kullanıldığı deniz alanını ifade eder; 

4) "Politik alt bölümler" terimi, devlet topluluğu Sırbistan ve Karadağ'da üye devletleri ifade 
eder; 

5) "Vatandaş" terimi: 
- bir Âkit Devletin vatandaşlığına sahip herhangi bir gerçek kişiyi; 
- bir Âkit Devlette yürürlükte olan mevzuata göre statü kazanan herhangi bir tüzel kişiliği, or

taklığı veya derneği 
ifade eder; 
6) "Kişi" terimi, bir gerçek kişi, bir şirket ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir kuruluşu 

kapsar; 
7) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gören 

herhangi bir kuruluş anlamına gelir; 
8) "Bir Âkit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Âkit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, bir Âkit 

Devletin mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs ve diğer Âkit Devletin mukimi tarafından işletilen 
bir teşebbüs anlamına gelir; 

9) "Uluslararası trafik" terimi, yalnızca diğer Âkit Devletin sınırlan içinde gerçekleştirilen gemi, 
uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliği hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsü tarafından 
gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletilerek yapılan her türlü taşımacılığı ifade eder; 

10) "Yetkili makam" terimi: 
- Sırbistan ve Karadağ'da, Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bakanlığı'nı veya yetkili temsil

cisini; 
- Türkiye'de, Maliye Bakanı'nı veya yetkili temsilcisini 
ifade eder. 
2. Bu Anlaşmanın bir Âkit Devlet tarafından herhangi bir tarihte uygulanmasına ilişkin olarak, 

Anlaşmada tanımlanmamış herhangi bir terim, metin aksini öngörmedikçe, Anlaşmanın uy
gulanacağı vergiler bakımından, o tarihte bu Devletin mevzuatında öngörülen anlamı taşıyacak ve bu 
Devletin yürürlükteki vergi mevzuatında yer alan bir anlam, bu Devletin diğer mevzuatında bu 
terime verilen anlama göre üstünlük taşıyacaktır. 

Madde 4 
MUKİM 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Âkit Devletin mukimi" terimi, bu Devlet, herhangi bir 
politik alt bölümü veya mahalli idaresi dahil olmak üzere, o Devletin mevzuatı gereğince ev, ikametgah, 
kanuni merkez, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti 
altına giren kişi anlamına gelir. Bununla birlikte bu terim, yalnızca o Devletteki kaynaklardan elde edilen 
gelir veya o Devletteki servet nedeniyle orada vergiye tabi tutulan herhangi bir kişiyi kapsamaz. 
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2. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Âkit Devletin de mukimi olduğunda, 
bu kişinin durumu aşağıdaki şekilde belirlenecektir: 

1) Bu kişi, yalnızca daimi olarak kalabileceği bir evin bulunduğu Devletin mukimi kabul 
edilecektir. Eğer kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi varsa, bu kişi, yalnızca 
kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir (hayati men
faatlerin merkezi); 

2) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya her iki 
Devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi yoksa, bu kişi yalnızca kalmayı adet edindiği evin 
bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir; 

3) Eğer kişinin her iki Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Devlette de böy
le bir ev söz konusu değilse, bu kişi yalnızca vatandaşı olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir; 

4) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşı ise veya her iki Devletin de vatandaşı değilse, Âkit 
Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir. 

3. Gerçek kişi dışındaki bir kişi, 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla her iki Âkit Devletin de 
mukimi olduğunda, Âkit Devletlerin yetkili makamlan sorunu, bu kişinin kanuni merkezini, etkin 
yönetim yerini veya ilgili diğer herhangi bir kriterini göz önünde bulundurarak, karşılıklı anlaşmay
la çözmeye gayret edeceklerdir. 

Madde 5 
İŞYERİ 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya kıs
men yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. "işyeri" terimi özellikle şunlan kapsamına alır: 
1) Yönetim yeri; 
2) Şube; 
3) Büro; 
4) Fabrika; 
5) Atölye; ve 
6) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı diğer 

herhangi bir yer. 
3. Bir inşaat şantiyesi, yapım veya kurma projesi, ancak 18 aydan fazla devam ettiğinde bir iş

yeri oluşturur. 
4. Bu maddenin daha önceki hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki 

hususları kapsamadığı kabul edilecektir: 
1) Tesislerin, teşebbüse ait malların veya ticari eşyanın yalnızca depolanması, teşhiri veya tes

limi amacıyla kullanılması; 
2) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklannın yalnızca depolama, teşhir veya teslim amacıy

la elde tutulması; 
3) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının, yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi 

amacıyla elde tutulması; 
4) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticari eşya satın alma veya bilgi top

lama amacıyla elde tutulması; 
5) İşe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan 

diğer herhangi bir işin yürütülmesi amacıyla elde tutulması; 
6) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca (1) ila (5) bentlerinde bahsedilen faaliyetlerin birkaçını bir 

arada yürütmek için elde tutulması; ancak, işe ilişkin sabit yerdeki bütün bu faaliyetlerin bir arada 
yürütülmesi sonucunda oluşan faaliyetin hazırlayıcı veya yardımcı karakterde olması şarttır. 
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5. 1 inci ve 2 nci fıkraların hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir kişi -6 ncı fıkranın uy
gulanacağı bağımsız nitelikteki bir acente dışında- bir Âkit Devlette, bir teşebbüs adına hareket eder 
ve bu teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olup, bu yetkisini mutaden kullanırsa, bu 
kişinin faaliyetleri, 4 üncü fıkrada belirtilen ve işe ilişkin sabit bir yerden yapılması durumunda bu 
fıkra hükümlerine göre bu yeri işyeri haline getirmeyen nitelikteki faaliyetlerle sınırlı olmadıkça, bu 
teşebbüs, bu Devlette, söz konusu kişinin teşebbüs için gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla 
bir işyerine sahip kabul edilecektir. 

6. Bir teşebbüs, bir Âkid Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine olağan şekilde devam eden bir 
simsar, genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acente vasıtasıyla yürüt
tüğü için o Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 

7. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi olan veya bu diğer Dev
lette ticari faaliyette bulunan (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) bir şirketi kontrol eder ya 
da onun tarafından kontrol edilirse, şirketlerden her biri diğeri için bir işyeri oluşturmayacaktır. 

Madde 6 
GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde ettiği 
gelir (tarım veya ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, söz konusu varlığın bulunduğu Âkit Devletin mevzuatına göre 
tanımlanacaktır. Terim her halükarda, gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım (balık üretimi 
ve yetiştiriciliği dahil) ve ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, özel hukuk hükümlerinin 
uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocak
larının, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletilmesi veya işletme hakkı karşılığında doğan 
sabit ya da değişken ödemeler üzerindeki hakları kapsayacak; gemiler, vapurlar, uçaklar ve kara nakil 
vasıtaları gayrimenkul varlık olarak kabul edilmeyecektir. 

3. 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya 
diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır. 

4. 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan el
de ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkul varlıklardan elde 
edilen gelire de uygulanacaktır. 

Madde 7 
TİCARİ KAZANÇLAR 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer Akit Devlette yer alan bir 
işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Eğer 
teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, teşebbüsün kazançları yalnızca iş
yerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer Âkit Devlette yer 
alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunduğunda, her iki Âkit Devlette de bu işyerine 
atfedilecek kazanç, bu işyeri aynı veya benzer koşullar altında, aynı veya benzer faaliyetlerde 
bulunan ayrı ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen bağım
sız bir nitelik kazansaydı ne kazanç elde edecek ise aynı miktarda bir kazanç olacaktır. 

3. Bir işyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka yerde yapılan, 
yönetim ve genel idare giderleri de dahil olmak üzere işyerinin amaçlarına uygun olan giderlerin in
dirilmesine müsaade edilecektir. 

4. Bir Âkit Devlette mevzuata göre, bir işyerine atfedilebilir kazancın, teşebbüs toplam kazancının 
muhtelif birimlere paylaştırılması esasına göre belirlenmesi mutad olduğu takdirde, bu maddenin 2 nci 
fıkrasında öngörülen hiçbir hüküm, bu Âkit Devletin, vergilendirilecek kazancı mutaden uyguladığı böy
le bir paylaştırma yöntemi ile belirlemesine engel olmayacaktır. Bununla beraber, uygulanacak paylaş
tırma yöntemi öyle olacaktır ki, sonuç bu maddede belirlenen prensiplere uygun olacaktır. 
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5. İşyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal veya ticari eşya satın alınması 
dolayısıyla hiçbir kazanç atfedilmeyecektir. 

6. Bundan önceki fıkraların amaçları bakımından, bir işyerine atfedilen kazanç, aksine makul ve 
geçerli bir neden olmadıkça, her yıl aynı yöntemle belirlenecektir. 

7. Kazanç, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını da kap
samına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 

Madde 8 
ULUSLARARASI TRAFİK 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işlet
meciliğinden elde ettiği kazançlar, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün, mal veya ticari eşya taşımacılığı için bu teşebbüs tarafından ulus
lararası trafikte kullanılan konteynerlerin kullanımından, bakımından veya kiralanmasından elde ettiği 
kazançlar, bu kullanım, bakım veya kiralamanın uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğine 
bağlı olarak anzi şekilde yapılması koşuluyla, yalnızca bu Âkit Devlette vergilendirilecektir. Diğer 
durumlarda, söz konusu kazançlar 7 nci madde hükümlerine göre değerlendirilecektir. 

3. 1 inci fıkra hükümleri aynı zamanda, bir ortaklığa, bir ortak teşebbüse veya uluslararası iş
letilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygulanacaktır. 

Madde 9 
BAĞLI TEŞEBBÜSLER 

1.1) Bir Âkit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Âkit Devlet teşebbüsünün 
yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında; veya 

2) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Âkit Devlet teşebbüsünün ve diğer Âkit Devlet 
teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında 

ve her iki halde de, iki teşebbüs arasındaki ticari veya mali ilişkilerde oluşan veya oluşturulan 
koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, bu teşebbüs
lerden birisinde olması gereken, fakat bu koşullar nedeniyle kendini göstermeyen kazanç, o teşeb
büsün kazancına eklenebilir ve buna göre vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devletin kendi teşebbüsünün kazancına dahil edip vergilendirdiği kazanç, diğer Âkit 
Devlette vergilendirilen diğer Devletin teşebbüsünün kazancını içermesi ve aynı zamanda iki teşeb
büs arasında olması gereken koşullar göz önünde tutularak sonradan ilk bahsedilen Devletçe yapılan 
hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç olması durumunda, diğer Devlet bu belirlemenin yerinde 
olduğu kanaatine varırsa, söz konusu kazanç üzerinden aldığı verginin miktarında gerekli düzelt
meleri yapacaktır. Bu düzeltme yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri göz önünde tutulacak ve 
gerektiğinde Âkit Devletlerin yetkili makamları birbirlerine danışacaklardır. 

Madde 10 
TEMETTÜLER 

1. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen 
temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber söz konusu temettüler, aynı zamanda temettü ödemesini yapan şirketin mukim 
olduğu Âkit Devlette ve bu Devletin mezvuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, temettünün gerçek 
lehdarı diğer Âkit Devletin mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranları aşmayacaktır: 

1) Gerçek lehdar, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en az yüzde 25 ini 
elinde tutan bir şirket (ortaklık hariç) ise, gayrisafi temettü tutarının yüzde 5 i; 

2) Tüm diğer durumlarda gayrisafi temettü tutarının yüzde 15 i. 
Bu fıkra, içinden temettü ödemesi yapılan kazançlar yönünden şirketin vergilendirilmesini et

kilemeyecektir. 
3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp 

kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirler ile dağıtımı yapan şirketin mukim ol
duğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı 
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muameleyi gören diğer şirket haklarından elde edilen gelirler ile eğer fon veya ortaklığın mukim ol
duğu Devletin kanunlarına göre temettü veya dağıtım olarak muamele görüyor ise yatırım fonu ve 
yatırım ortaklığından elde edilen gelirleri ifade eder. 

4. Diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunan bir Âkit Devlet şir
ketinin kazancı, 7 nci maddeye göre vergilendirildikten sonra, kalan kısım üzerinden işyerinin bulun
duğu Âkit Devlette bu maddenin 2 nci fıkrasının 1 inci bendine uygun olarak vergilendirilebilir. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan temettünün gerçek lehdarı, temettüyü ödeyen şirketin mukim ol
duğu diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer 
Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla orada serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu 
temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer arasında önemli bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 
2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde 
hükümleri uygulanacaktır. 

6. 4 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimi olan bir şirket, diğer Âkit 
Devlette kazanç veya gelir elde ettiğinde, bu diğer Devlet temettülerin kendi mukimlerinden birine 
ödenmesi veya temettü elde edilmesi ile bu diğer Devlette bulunan bir işyeri veya sabit yer arasında et
kin bir bağ bulunması durumları hariç olmak üzere, bu şirket tarafından ödenen temettüler üzerinden 
herhangi bir vergi alamaz. Aynı şekilde bu diğer Devlet, bu şirketin dağıtılmayan kazançlan üzerinden 
de bir dağıtılmayan kazanç vergisi alamaz. Dağıtılan temettülerin veya dağıtılmamış kazancın tamamen 
veya kısmen bu diğer Devlette elde edilen kazanç veya gelirden oluşması durumu değiştirmez. 

Madde 11 
FAİZ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen faiz, bu diğer Devlette 
vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber bu faiz, elde edildiği Âkit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de ver
gilendirilebilir; ancak faizin gerçek lehdarı diğer Âkit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak 
vergi faizin gayrisafı tutarının yüzde 10 unu aşmayacaktır. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlette doğan faiz; 
1) diğer Âkit Devletin Hükümeti, bir politik alt bölümü ya da bir mahalli idaresi; veya 
2) diğer Âkit Devletin Merkez Bankası ya da Ulusal Bankası 
tarafından gerçek lehdar olarak elde edilmesi halinde bu Devlette vergiden muaf tutulacaktır. 
4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya borçlunun 

kazancına katılma hakkını tanısın tanımasın, her nevi alacaktan doğan gelirleri ve özellikle, kamu 
menkul kıymetleri ile tahvil veya borç senetlerinden elde edilen gelirleri ve söz konusu menkul kıy
met, tahvil veya borç senetlerine bağlı prim ve ikramiyeleri ifade eder. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan faizin gerçek lehdarı, faizin elde edildiği diğer Âkit Devlette yer 
alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir 
yer vasıtasıyla orada serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu faizin ödendiği alacak ile 
bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uy
gulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre, 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Âkit Devletin mukimi tarafından ödenen faizin, o Devlette elde edildiği kabul olunacak
tır. Bununla beraber, faiz ödeyen kişi, bir Âkit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Âkit Dev
lette faiz ödemeye neden olan borç-alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip ol
duğunda ve faiz bu işyeri veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu faizin, işyerinin veya sabit 
yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile 
bir başka kişi arasında varolan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici 
ile gerçek lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri yalnızca en son 
bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme kısmı, bu Anlaşmanın diğer hükümleri 
de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 
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Madde 12 
GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedel
leri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, söz konusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Âkit Devlette ve o 
Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı 
diğer Âkit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi gayrimaddi hak bedelinin gayrisafı 
tutarının yüzde 10 unu aşmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema filmleri ile radyo veya 
televizyon kayıtları dahil olmak üzere edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakkının, her nevi 
patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin kul
lanımı veya kullanım hakkı karşılığında veya sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın kullanımı veya kul
lanım hakkı karşılığında ya da sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi karşılığında 
yapılan her türlü ödemeyi ifade eder. 

4. Bir Âkit Devletin mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı, söz konusu bedelin 
elde edildiği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunursa veya 
bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla orada serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz 
konusu bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmak
taysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre, 7 nci veya 14 
üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

5. Bir Âkit Devletin mukimi tarafından ödenen gayrimaddi hak bedelinin o Devlette elde edil
diği kabul olunacaktır. Bununla beraber, gayrimaddi hak bedelini ödeyen kişi bir Âkit Devletin 
mukimi olsun veya olmasın, bir Âkit Devlette gayrimaddi hak bedelini ödemeye neden olan yüküm
lülük ile bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve gayrimaddi hak bedeli bu işyerin
den veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu gayrimaddi hak bedelinin işyerinin veya sabit 
yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedelinin miktarı, ödeyici ile gerçek 
lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin 
olmadığı durumlarda ödeyici ile gerçek lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde 
hükümleri yalnızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme kısmı, bu Anlaş
manın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 13 
SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 

1. Bir Âkit Devlet mukimince, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 nci maddede belirtilen gay
rimenkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticari varlığına 
dahil menkul varlıkların veya bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette serbest meslek faaliyeti 
icra etmek üzere kullandığı sabit bir yere ait menkul varlıkların elden çıkanlmasından doğan kazanç, 
bu işyerinin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) veya sabit yerin elden çıkanlmasından doğan 
kazanç da dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

3. Bir Âkit Devlet teşebbüsü tarafından uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil 
vasıtalarının veya söz konusu gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının işletilmesiyle ilgili menkul 
varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

4. 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilenlerin dışında kalan varlıklann elden çıkanlmasından sağ
lanan kazanç, yalnızca elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 14 
SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir gerçek kişinin serbest meslek hizmetleri veya bağımsız 
nitelikteki diğer faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir, ancak; 
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1) eğer bu kişi, diğer Âkit Devlette faaliyetlerini sürekli olarak icra edebileceği sabit bir yere 
sahipse, bu durumda, yalnızca söz konusu sabit yere atfedilebilen gelir bu diğer Âkit Devlette ver-
gilendirilebilir; veya 

2) eğer bu kişi, diğer Âkit Devlette ilgili mali yıl içinde başlayan veya biten herhangi bir on iki 
aylık dönemde bir veya birkaç seferde toplam 183 gün veya daha fazla kalırsa, bu durumda, yalnız
ca diğer Âkit Devlette icra edilen faaliyetlerden elde edilen gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Serbest meslek hizmetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, sanat
sal, eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanı sıra doktorların, avukatların, mühendislerin, mimar
ların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır. 

Madde 15 
BAĞIMLI FAALİYETLER 

1. 16, 18, 19, 20 ve 21 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukiminin bir 
hizmet dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri gelirler, bu hizmet diğer Âkit Devlette ifa 
edilmedikçe, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Hizmet diğer Devlette ifa edilirse, buradan el
de edilen gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette ifa et
tiği bir hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer: 

1) Gelir elde eden kişi, diğer Devlette ilgili mali yıl içinde başlayan veya biten herhangi bir oniki 
aylık dönemde bir veya birkaç seferde toplam 183 günü aşmamak üzere kalırsa, ve 

2) Ödeme, diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işveren adına 
yapılırsa, ve 

3) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden kaynaklanmazsa, 
yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. 
3. Bu maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet teşebbüsü tarafın

dan uluslararası trafikte işletilen bir gemi, uçak veya kara nakil vasıtasında ifa edilen bir hizmet 
dolayısıyla elde edilen gelir bu Devlette vergilendirilebilir. 

4. Bu maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukimince elde edilen 
gelir, söz konusu gelirin, 5 inci maddenin 3 üncü fıkrası hükümleri uyarınca diğer Âkit Devlette işyeri 
oluşturmayan bir inşaat şantiyesi, yapım veya kurma projesi ile bağlantılı olarak bu diğer Devlette ifa 
edilen bir hizmet dolayısıyla ödenmesi halinde, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 16 
MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER 

Bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devletin mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu üyesi 
olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 17 
SANATÇI VE SPORCULAR 

1. 14 ve 15 inci maddelerin hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan tiyatro, 
sinema, radyo veya televizyon sanatçısı gibi bir sanatçının veya bir müzisyenin veya bir sporcunun 
diğer Âkit Devlette icra ettiği şahsi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelirler, bu diğer Âkit Devlette 
vergilendirilebilir. 

2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği şahsi faaliyetlerden doğan gelir, sanatçının veya 
sporcunun kendisine değil de bir başkasına yönelirse, söz konusu gelir 7, 14 ve 15 inci maddelerin 
hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Âkit Devlette 
vergilendirilebilir. 

3. 1 inci ve 2 nci fıkraların hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan bir sanatçı 
veya sporcunun icra ettiği şahsi faaliyetlerden elde ettiği gelir, söz konusu faaliyetlerin diğer Âkit 
Devlette, her iki Âkit Devletçe de onaylanan kültürel veya sportif değişim programı çerçevesinde ic
ra edilmesi halinde, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 
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Madde 18 
EMEKLİ MAAŞLARI VE DÜZENLİ ÖDEMELER 

1.19 uncu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimine geç
miş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli maaşları ve ömür boyu sağlanan düzenli ödemeler ile 
diğer benzeri gelirler, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

2. "Düzenli ödeme" terimi, para veya para ile ölçülebilir bir menfaat karşılığında tam ve yeter
li ödemede bulunma yükümlülüğüne bağlı olarak, ömür boyu veya belirli ya da belirlenebilir bir süre, 
belirli zamanlarda, düzenli olarak ödenecek toplam meblağı ifade eder. 

Madde 19 
KAMU GÖREVİ 

1.1) Bir Âkit Devletin kendisine, bir politik alt bölümüne veya bir mahalli idaresine bir gerçek kişi 
tarafından verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından ödenen ve emekli 
maaşı dışında kalan ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

2) Bununla beraber, hizmet diğer Âkit Devlette ifa edildiğinde ve gerçek kişi o devletin bir 
mukimi olduğunda, söz konusu ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler yalnızca bu diğer Devlette ver
gilendirilecektir. Ancak bu kişinin: 

- bu Devletin vatandaşı olması; veya 
- yalnızca söz konusu hizmeti ifa etmek için bu Devletin mukimi durumuna geçmemiş olması 
zorunludur. 
2. 1) Bir Âkit Devletin kendisi, bir politik alt bölümü veya bir mahalli idaresi tarafından veya 

bunlarca oluşturulan fonlardan, bu Devlete, alt bölüme veya idareye yapılan hizmetler karşılığında 
bir gerçek kişiye ödenen emekli maaşları yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

2) Bununla beraber, gerçek kişinin diğer Âkit Devletin bir mukimi ve vatandaşı olması halinde, 
söz konusu emekli maaşı yalnızca bu diğer Âkit Devlette vergilendirilecektir. 

3. Bir Âkit Devletin kendisi, bir politik alt bölümü veya bir mahalli idaresi tarafından yürütülen 
ticari faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında yapılan ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler ile 
emekli maaşlarına 15, 16, 17 ve 18 inci maddelerin hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 20 
ÖĞRENCİLER 

1. Bir Âkit Devleti ziyareti sırasında veya hemen öncesinde diğer Âkit Devletin mukimi olan ve 
ilk bahsedilen Devlette yalnızca öğrenim veya mesleki eğitim amacıyla bulunan bir öğrenci veya 
stajyere, geçim, öğrenim veya mesleki eğitim masrafları için bu Devletin dışındaki kaynaklardan 
yapılan ödemeler, bu Devlette vergilendirilmeyecektir. 

2. Bağışlar, burslar ve 1 inci fıkrada kapsanmayan çalışmalardan elde edilen ödemeler açısın
dan, 1 inci fıkrada bahsedilen bir öğrenci veya stajyer ayrıca, öğrenim veya mesleki eğitimleri 
süresince, ziyaret ettikleri Âkit Devletin mukimleri için geçerli olan vergilere ilişkin aynı muafiyet, 
istisna veya indirimlere de hak kazanacaktır. 

Madde 21 
PROFESÖRLER VE ARAŞTIRMACILAR 

1. Bir Âkit Devleti, bu Devletteki bir üniversite, yüksekokul, okul veya diğer genel kabul gör
müş eğitim kurumlarında öğretim veya araştırma yapmak amacıyla ziyaret eden ve bu ziyareti 
sırasında veya hemen öncesinde diğer Âkit Devletin mukimi olan bir gerçek kişinin, bu Devlete söz 
konusu amaç için ilk ziyaret tarihinden itibaren iki yılı aşmayan bir süre içinde, söz konusu öğretim 
veya araştırma karşılığında bu Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettiği gelirler ilk bahsedilen 
Devlette vergiden istisna edilecektir. 
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2. Kamu menfaati için değil de, özellikle belirli kişi ya da kişilerin menfaatlerine yönelik 
olarak yürütülen araştırma karşılığında elde edilen gelirlere bu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri 
uygulanmayacaktır. 

Madde 22 
DİĞER GELİRLER 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önceki maddelerin
de belirtilmeyen gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

2. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir hariç 
olmak üzere, bir Âkit Devlet mukimi olan söz konusu gelirin lehdan, diğer Âkit Devlette yer alan 
bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla 
orada serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve gelirin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya 
sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmakta ise, bu gelire 1 inci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. 
Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 23 
SERVET 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin 6 ncı maddede bahsedilen gayrimenkul varlıklardan oluşan ve 
diğer Âkit Devlette bulunan serveti, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün, diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin aktifine dahil 
menkul varlıklardan veya bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette serbest meslek faaliyeti ic
ra etmek üzere kullanabileceği sabit bir yere ait menkul varlıklardan oluşan servet, bu diğer Devlet
te vergilendirilebilir. 

3. Bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil 
vasıtaları ile söz konusu gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının işletilmesi ile ilgili menkul varlık
lardan oluşan servet, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

4. Bir Âkit Devlet mukiminin diğer bütün servet unsurları, yalnızca bu Devlette vergilen
dirilecektir. 

Madde 24 
ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak diğer Âkit Devlette vergilen-
dirilebilen bir gelir elde ettiğinde veya servete sahip olduğunda, ilk bahsedilen Devlet; 

- bu mukimin gelirine isabet eden vergiden, diğer Devlette ödediği gelir vergisine eşit bir tutarın, 
- bu mukimin servetine isabet eden vergiden, diğer Devlette ödediği servet vergisine eşit bir 

tutarın 
mahsubuna müsaade edecektir. 
Bununla birlikte söz konusu mahsup, her iki durumda da, diğer Devlette vergilendirilebilen, 

duruma göre gelir veya servete atfedilebilen, mahsuptan önce hesaplanan gelir veya servet vergisi 
miktarını aşmayacaktır. 

2. Bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak, bir Âkit Devlet mukimi tarafından elde edilen gelir 
ya da sahip olunan servet bu Devlette vergiden muaf tutulursa, bu Devlet, bu mukimin geriye kalan 
gelirinin veya servetinin vergisini hesaplarken, muaf tutulan geliri ya da serveti de dikkate alabilir. 

Madde 25 
AYRIM YAPILMAMASI 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşları, diğer Âkit Devlette, bu diğer Devletin aynı koşullardaki vatan
daşlarının, özellikle mukimlik yönünden, karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden 
ve buna bağlı mükellefiyetlerden, değişik veya daha ağır vergilemeye veya buna bağlı mükellefiyet
lere tabi tutulmayacaklardır. Bu hüküm, 1 inci madde hükümlerine bakılmaksızın, Âkit Devletlerden 
birinin ya da her ikisinin mukimi olmayan kişilere de uygulanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1185) 
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2. 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsünün 
diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, diğer Devlette, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri yürüten 
teşebbüslerine göre daha az lehe bir vergileme ile karşı karşıya kalmayacaktır. 

3. 9 uncu maddenin 1 inci fıkrası, 11 inci maddenin 7 nci fıkrası veya 12 nci maddenin 6 ncı fık
rası hükümlerinin uygulanacağı durumlar hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsünce diğer Âkit 
Devletin bir mukimine ödenen faiz, gayrimaddi hak bedeli ve diğer ödemeler, bu teşebbüsün ver-
gilendirilebilir kazancının belirlenmesinde, söz konusu ödemeler aynı koşullarda ilk bahsedilen Dev
letin bir mukimine yapılmış gibi indirilebilecektir. Aynı şekilde, bir Âkit Devlet teşebbüsünün, diğer 
Âkit Devletin bir mukimine olan borçları, bu teşebbüsün vergilendirilebilir servetinin belirlenmesin
de, sözleşme aynı koşullarda ilk bahsedilen Devletin bir mukimiyle yapılmış gibi indirilebilecektir. 

4. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafından, doğrudan veya 
dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya sermayesi kontrol edilen teşeb
büsleri, ilk bahsedilen Devlette, bu Devletin diğer benzeri teşebbüslerinin tabi oldukları veya 
olabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye 
veya buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

5. Bu madde hükümleri, bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsi veya ailevi durumları 
dolayısıyla uyguladığı şahsi indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Âkit Devletin mukim
lerine de uygulamak zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

6. Bu madde hükümleri, 2 nci maddede bahsedilen vergilere uygulanacaktır. 
Madde 26 

KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 
1. Bir kişi, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için bu Anlaşma 

hükümlerine uygun olmayan bir vergileme yarattığı veya yaratacağı kanaatine vardığında, bu Devlet
lerin iç mevzuatlarından öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, olayı mukimi olduğu Âkit 
Devletin yetkili makamına veya durumu 25 inci maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşerse, vatandaşı ol
duğu Âkit Devletin yetkili makamına arz edebilir. Söz konusu müracaat, Anlaşma hükümlerine aykırı 
düşen bir vergilemeyle sonuçlanan eylemin ilk bildiriminden itibaren üç yıl içerisinde yapılmalıdır. 

2. Söz konusu yetkili makam itirazı haklı bulur ve kendisi tatminkar bir çözüme ulaşamaz ise, 
bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Âkit Devletin yetkili makamıyla 
karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecektir. Anlaşmaya varılan her husus, Âkit Devletlerin iç mevzuat-
larındaki zaman sınırlamalarına bağlı kalınmaksızın uygulanacaktır. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından kaynak
lanan her türlü güçlüğü veya tereddütü karşılıklı anlaşma yoluyla çözmek için gayret gösterecekler
dir. Yetkili makamlar aynı zamanda, Anlaşmada ele alınmayan durumlardan kaynaklanan çifte ver
gilendirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler. 

4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaşmaya 
varabilmek için birbirleriyle, kendileri veya temsilcilerinden oluşan bir komisyon dahil olmak üzere 
doğrudan haberleşebilirler. 

Madde 27 
BİLGİ DEĞİŞİMİ 

1. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan 
bilgileri veya Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece, Anlaşma kapsamına giren vergilerle ilgili 
iç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri değişime tabi tutacaklardır. Bilgi 
değişimi, 1 inci madde ile sınırlı değildir. Bir Âkit Devlet tarafından alınan her türlü bilgi, o Devletin ken
di iç mevzuatı çerçevesinde elde ettiği bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada belirtilen 
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vergilerin tahakkuk veya tahsilleri veya cebri icra ya da cezasıyla ve bu hususlardaki şikayet ve itiraz
lara bakmakla görevli kişi veya makamlara (adli makamlar ve idari kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu 
kişi veya makamlar söz konusu bilgileri yalnızca bu amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. Bu kişi 
veya makamlar söz konusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adli kararlar alınırken açıklayabilir
ler. 

2. 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette bir Âkit Devleti: 
1) Kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına veya idari uygulamalarına uymayacak idari 

önlemler alma; 
2) Kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatı veya normal idari işlemleri çerçevesinde elde 

edilemeyen bilgileri sunma; 
3) Herhangi bir ticari, sınai, mesleki sırrı veya ticari işlemi aleni hale getiren bilgileri veya 

aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme; 
yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 28 
DİPLOMAT HÜVİYETİNDEKİ MEMURLAR 

VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 
Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetindeki memurların veya konsolosluk memurlarının 

uluslararası hukukun genel kuralları veya özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları mali ay
rıcalıkları etkilemeyecektir. 

Madde 29 
YÜRÜRLÜĞE GİRME 

1. Âkit Devletler, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi iç mevzuatlarında öngörülen iş
lemlerin tamamlandığını diplomatik yollardan, yazılı olarak birbirlerine bildireceklerdir. 

2. Bu Anlaşma, bu bildirimlerden sonuncusunun yapıldığı tarihte yürürlüğe girecek ve hüküm
leri, elde edilen gelirlere ilişkin vergiler ile sahip olunan servete ilişkin vergiler açısından, Anlaş
manın yürürlüğe girdiği yılı takip eden takvim yılının Ocak ayının birinci günü veya daha sonra baş
layan her mali yıl veya vergilendirme dönemi için hüküm ifade edecektir. 

Madde 30 
YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

Bu Anlaşma, bir Âkit Devlet tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Âkit Devletler
den her biri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık bir süreden sonraki herhangi bir tak
vim yılının bitiminden en az altı ay önce diplomatik yollardan fesih ihbarnamesi vermek suretiyle Anlaş
mayı feshedebilir. Bu durumda Anlaşma, elde edilen gelirlere ilişkin vergiler ile sahip olunan servete iliş
kin vergiler açısından, fesih ihbarnamesinin verildiği yılı takip eden takvim yılının Ocak ayının birinci 
günü veya daha sonra başlayan her mali yıl ya da vergilendirme dönemi için hüküm ifade etmeyecektir. 

BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, bu Anlaşmayı 
imzaladılar. 

Orijinal iki nüsha halinde, Türk, Sırp ve İngiliz dillerinde, her iki orijinal metin de aynı derecede 
geçerli olmak üzere, 12 Ekim 2005 tarihinde, Belgrad'ta düzenlenmiştir. Yorumda farklılık olması 
halinde İngilizce metin geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SIRBİSTAN VE KARADAĞ 
HÜKÜMETİ ADINA BAKANLAR KURULU ADINA 

(İmza) (İmza) 
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TBMM (S. Sayısı: 1085) 

10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde 
Cenevre'de Gözden Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni 
Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 

Raporları (1/1135) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 7/11/2005 

Sayı: B. 02.0. KKG. 0.10/101-1094/4868 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21/10/2005 

tarihinde kararlaştırılan "10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenev
re'de Gözden Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası 
Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GEREKÇE 

Yeni bitki çeşitlerinin ıslah edilmesi, yetenekli işgücü, gerekli materyal, sermaye ve zaman 
gerektiren önemli bir yatırımdır. Yeni bitki çeşitlerinin yasal olarak korumaya alınması ve çeşidi ıs
lah eden ıslahçılara bu çerçevede bir hak ödenmesi bitki ıslatıcılarına giderlerini karşılama ve daha 
sonraki çalışmaları için yeterli desteği bulmalarını sağlayacaktır. Ayrıca, yeni çeşitlerin koruma al
tına alınmasıyla korunan çeşitlerin çoğaltım materyallerinin ticareti konusunda ıslahçılara muhik bir 
hak ödenecek ve böylece ıslahçılann, üstün vasıflı yeni çeşitler ıslah etmeleri yeni kaynak ve im
kan sağlanarak teşvik edilecektir. 

Ülkemizde, son zamanlara kadar, Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleş-
mesi'ne uygun olarak yapılan yasal bir düzenleme bulunmadığından, ıslahçılann büyük emek ve 
zaman harcayarak ıslah ettikleri veya bulup geliştirdikleri çeşitleri için herhangi bir koruma sağ
lanamadığı gibi, yasal düzenlemenin olmaması nedeniyle ülkemizin, Yeni Bitki Çeşitlerinin Korun
ması Uluslararası Birliği (UPOV)'ne üyeliği de gerçekleşememiştir. 

Ancak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından, UPOV'un 1991 tarihinde gözden geçirilmiş 
Sözleşmesi ile Avrupa Birliğinin 2100/94 ve 1768/95 sayılı Direktifleri esas alınarak hazırlanan 
"Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun" 15 Ocak 2004 tarihli ve 
25347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle UPOV'a üyelik konusunda önemli bir adım atılmıştır. Söz-
konusu Kanunun tanımlar maddesindeki UPOV Sözleşmesi tanımında, UPOV'un 1991 yılında göz
den geçirilmiş Sözleşmesi esas alınmış olup, anılan Kanunun bir çok yerinde hükümlerin uygulan
ması bakımından, UPOV Sözleşmesine atıf yapılmıştır. Dolayısıyla UPOV'a üye olmak ve Sözleş
meye taraf olmak bu Kanunun uygulanması açısından zorunludur. Ülkemiz (UPOV)'a üye olmak
la, dünya çapında kabul gören ve desteklenen prensipler ve kurallarla bitki ıslahçılarının haklarını 
koruma isteğini göstermiştir. Bu Kanunun uygulanmaya başlamasıyla kendi bitki ıslatıcılarımızın 
haklarının diğer üye ülkeler tarafından da korunması imkanı elde edilecektir. Bunun yanında, 
yabancı bitki ıslahçılarının haklan koruma altına alınarak, ülkemizde yeni çeşit ıslah etme ve 
tohumluk üretimi amaçlı yatırımlar için ortam hazırlanacak ve bunun neticesinde teknoloji transferi 
yapılarak yabancı ıslahçıların ve diğer üye ülkelerin çeşit ıslah etme ve geliştirme deneyimlerinden 
yararlanılabilecektir. 

Sonuç olarak, 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 tarihlerinde Cenevre'de gözden 
geçirilen 2 Aralık 1961 tarihli "Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesi"ne 
katılımımız ve UPOV'a üyeliğimiz, ülkemiz tarımının daha da gelişmesi ve ıslahçıların, üstün vasıf
lı, yüksek verimli ve kaliteli, pazar, sanayi ve dışsatım isteklerine uygun yeni çeşit geliştirmelerine 
imkan tanıması açısından önem arz etmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1085) 
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Esas No: 1/1135 12/12/2005 

Karar No: 51 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 14/11/2005 tarihinde tali komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen "10 
Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden Geçirilen 2 Aralık 
1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 8/12/2005 tarihli ve 53 üncü toplantısında 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yetkililerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür. 

Tasarı ile Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine Katılmamız Yeni Bitki 
Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Birliğine üye olmamız ve böylece ülke tarımının daha da geliş
mesi, yeni bitki çeşitlerinin ıslah edilmesi yasal olarak ıslahçı haklarının koruma altına alınması, ıs-
lahçılara bir hak ödenmesi, böylece yeni çalışmalar için ıslatıcıların yeterli desteği bulması amaç
lanmaktadır. Bu alanlarla ilgili olarak İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunması ön
görülmektedir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerin ardından, Tasarı ile gerekçesi Komisyonumuz
ca uygun bulunarak oybirliği ile maddelerine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlüğe ilişkin 2 ve yürütmeye ilişkin 3 üncü maddeleri Komis
yonumuzca benimsenerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna havale edilmek üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Vahit Kirişçi 

Adana 
Kâtip 

Adem Tatlı 
Giresun 

Üye 
izan Kerim Özkan 

Burdur 

Üye 
İsmail Soylu 

Hatay 
Üye 

Zülfıkar Izol 
Şanlıurfa 

Başkanvekili 
Özkan Öksüz 

Konya 
Üye 

Osman Özcan 
Antalya 

Üye 
Ali İhsan Merdanoğlu 

Diyarbakır 
Üye 

Abdullah Çetinkaya 
Konya 
Üye 

Abdurrahman Müfit Yetkin 
Şanlıurfa 

Sözcü 
Ahmet Ertürk 

Aydın 
Üye 

Mehmet Ali Suçin 
Batman 

Üye 
İbrahim Özdoğan 

Erzurum 
Üye 

Ali Er 
Mersin 

Üye 
Maliki Ejder Arvas 

Van 
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TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

10 KASIM 1972, 23 EKİM 1978 VE 19 MART 1991 TARİHLERİNDE CENEVRE'DE 
GÖZDEN GEÇİRİLEN 2 ARALIK 1961 TARİHLİ YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN 
KORUNMASI ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1085) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No: 1/1135 7/2/2006 
Karar No: 123 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 7/11/2005 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 14/11/2005 tarihinde tali komisyon 
olarak Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale 
edilen "10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden Geçirilen 
2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 2/2/2006 tarihli 28 inci toplantısın
da Dışişleri ile Tarım Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Ülkemizin, dünya tarımındaki gelişmeler karşısında hak ettiği yeri alması için ülke tarımının 
çağdaş teknolojileri kullanması, yeni teknolojileri üretecek bilgilere kolayca ulaşması ve ulus
lararası alanda rekabet gücünü kazanması gerekmektedir. Ülkemiz tarımının bu imkânlara 
kavuşabilmesi ise uluslararası uygulamalarla uyumlu bir fikri ve sınai mülkiyet haklan sisteminin 
kurulması ve bu konudaki altyapının oluşturulması ile mümkündür. 

Bu amaçla hazırlanan ve 8/1/2004 tarihinde kabul edilen 5042 numaralı "Yeni Bitki Çeşitlerine 
Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun" 15 Ocak 2004 tarihli ve 25347 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu alanda iç hukukumuzdaki eksiklik doldurulmuştır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Birliğine 
(UPOV) üyelik konusunda önemli adımlar atılmıştır. Yine Kanunun bir çok maddesinin uygulan
ması bakımından Sözleşmeye atıf yapılmıştır. Bu nedenle de Sözleşmenin onaylanarak yürürlüğe 
girmesi, Kanunun uygulanması bakımından da gerekli hale gelmiştir. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde Sözleşme ile; 

- Korunacak cins ve türler, 

- Islahçı haklarının verilmesine ilişkin koşullar, 

- Islahçı haklarının verilmesine ilişkin başvuru işlemleri, başvuruların incelenmesi süreci ve 
geçici koruma sağlanması, 

- Islahçı haklarının kapsamı, istisnaları ve hakkın sona ermesi, 

- Yeni bitki türlerinin korunmasına ilişkin birlik kurulması ve statüsü, 

konularında düzenlemelerin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 

- Sözleşmenin düzenleme yaptığı alanla ilgili bir nevi fikri mülkiyet sözleşmesi olarak 
nitelenebileceği, 

Sözleşme ile büyük miktarlarda sermaye ve emek harcanarak üretilen yeni bitki çeşitlerinin, 
yasal olarak korunmaya alınmasının amaçlandığı ve bu çerçevede ıslahçılara üstün vasıflı yeni 
çeşitler ıslah etmeleri için yeni kaynak ve imkanlar sağlanacağı, 
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Sözleşmenin uygulamaya geçmesi ile ıslatıcılara sağlanan avantajlar neticesinde ülkemizde de 
bu alanda yapılan yatırımlann artacağı ve böylece yabancı şirketler tarafından tedavülden kalkmış 
ürünlerin piyasaya sürülmesinin önüne geçileceği, 

Sözleşmenin genetiği değiştirilmiş ürünleri kapsamadığı, bu konuda ayrı bir çalışmanın yapıl
dığı, 

ifade edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da 
benimserek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Sözleşmenin ülkemiz tarafından bir an önce onaylanarak yürürlüğe girebilmesi amacıyla 
Tasarının İçtüzüğün 52 nci maddesine göre öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Mehmet Dülger 

Antalya 
Üye 

Mahmut Koçak 
Afyonkarahisar 

Üye 
Aziz Akgül 
Diyarbakır 

Üye 
Halil Akyüz 

İstanbul 
Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 
Ufuk Özkan 

Manisa 

Başkanvekili 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Ramazan Toprak 
Aksaray 

Üye 
Abdülbaki Türkoğlu 

Elazığ 
Üye 

Mehmet B. Denizolgun 
İstanbul 

Üye 
Onur Öymen 

İstanbul 
Üye 

Nihat Eri 
Mardin 

Kâtip 
Metin Yılmaz 

Bolu 

Üye 
Ahmet Edip Uğur 

Balıkesir 

Üye 
Muzaffer Gülyurt 

Erzurum 
Üye 

Şükrü Mustafa Elekdağ 
İstanbul 

Üye 
Fikret Ünlü 

Karaman 
Üye 

Süleyman Gündüz 
Sakarya 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

10 KASıM 1972,23 EKIM 1978 VE 19 MART 
1991 TARIHLERINDE CENEVRE'DE 
GÖZDEN GEÇIRILEN 2 ARALıK 1961 
TARIHLI YENI BITKI ÇEŞITLERININ 
KORUNMASı ULUSLARARASı SÖZLEŞ
MESINE KATıLMAMıZıN UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAIR KANUN TASARıSı 

MADDE 1.- 10 Kasım 1972, 23 Ekim 
1978 ve 19 Mart 1991 tarihlerinde Cenevre'de 
gözden geçirilen 2 Aralık 1961 tarihli "Yeni 
Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Söz
leşmesi "ne katılmamız uygun bulunmuştur. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 

A. Gül 
Devlet Bakanı 

B. Atalay 
Devlet Bakanı 

N. Çubukçu 
Millî Savunma Bakanı 

M. V. Gönül 
Millî Eğitim Bakanı 

H. Çelik 
Ulaştırma Bakanı V. 

K. Unakıtan 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. Coşkun 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

10 KASIM 1972,23 EKİM 1978 VE 19 MART 
1991 TARİHLERİNDE CENEVRE'DE 
GÖZDEN GEÇİRİLEN 2 ARALIK 1961 
TARİHLİ YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN 
KORUNMASI ULUSLARARASI SÖZLEŞ
MESİNE 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. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı V. 

M. V. Gönül 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

E N. Özak 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

M. M. Eker 
En. ve Tab. Kay. Bakanı V. 

O. Pepe 
Çevre ve Orman Bakanı 

O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Başesgioğlu 
Kültür ve Turizm Bakanı V. 

N. Çubukçu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1085) 



10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 
19 Mart 1991 tarihlerinde 

Cenevre'de gözden geçirilen 
2 Aralık 1961 tarihli 

YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KORUNMASI 
ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ 

UPOV 
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10 Kasım 1972,23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 tarihlerinde Cenevre'de gözden geçirilen 
2 Aralık 1961 tarihli 

Yeni Bitki Çeşitlerinin 
Korunması Uluslararası Sözleşmesi 

Maddelerin Listesi 

Bölüm I : Tanımlar 

Madde 1 : Tanımlar 

Bölüm II 

Madde 2 

Madde 3 

Madde 4 

Akit Tarafların Genel Yükümlülükleri 

Akit Tarafların Temel Yükümlülükleri 

Korunacak Cinsler ve Türler 

Ulusal Uygulama 

Bölüm III : Islahçı Haklarının Verilmesine İlişkin Koşullar 

Madde 5 : Koruma Koşulları 

Madde 6 : Yenilik 

Madde 7 : Farklılık 

Madde 8 : Yeknesaklık 

Madde 9 : Durulmuşluk 

Bölüm IV : Islahçı Haklarının Verilmesine İlişkin Başvuru 

Madde 10 : Başvuruların Dosyalanması 

Madde 11 : Öncelik Hakkı 

Madde 12 : Başvuruların İncelenmesi 

Madde 13 : Geçici Koruma 

Bölüm V : Islahçı Hakları 

Madde 14 : Islahçı Haklarının Kapsamı 

Madde 15 : Islahçı Haklarında İstisnalar 

Madde 16 : Islahçı Haklarının Tükenmesi 

Madde 17 : Islahçı Haklarının Uygulanmasında Sınırlamalar 

Madde 18 : Ticareti Düzenleyen Önlemler 

Madde 19 : Islahçı Haklarının Süresi 
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Bölüm VI : Çeşidin İsimlendirilmesi 

Madde 20 : Çeşidin isimlendirilmesi 

Bölüm VII : Islahçı Haklarının Geçersizliği ve İptali Islahçı 

Madde 21 : Islahçı Haklarının Geçersizliği 

Madde 22 : Islahçı Haklarının iptali 

Bölüm VIII 

Madde 23 

Madde 24 

Madde 25 

Madde 26 

Madde 27 

Madde 28 

Madde 29 

Birlik 

Üyeler 

Yasal Statüsü ve Merkezi 

Organlar 

Konsey 

Birlik Merkezi 

Diller 

Mali işler 

Bölüm IX : Sözleşmenin Uygulanması, Diğer Anlaşmalar 

Madde 30 : Sözleşmenin Uygulanması 

Madde 31 : Akit taraflar ve Önceki Yasalarla Yükümlü Devletlerin ilişkisi 

Madde 32 : Özel Anlaşmalar 

Bölüm X : Son Hükümler 

Madde 33 : imza 

Madde 34 : Onaylama, Kabul ya da Tasdik, Katılım 

Madde 35 : Çekinceler 

Madde 36 : Korunan Tür ve Cinslere ve Mevzuata ilişkin Bildiriler, Yayınlanacak 
Bilgiler 

Madde 37 : Yürürlüğe Giriş, Önceki Yasaların Yürürlükten kaldırılması 

Madde 38 : Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi 

Madde 39 : Fesih 

Madde 40 : Mevcut Hakların Muhafaza Edilmesi 

Madde 41 : Sözleşmenin Asıl ve Resmi Metinleri 

Madde 42 : Saklayıcının İşlevleri 
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BÖLÜM I 
TANIMLAR 

Madde 1 
Tanımlar 

Bu Sözleşmede geçen: 
(i) "Bu Sözleşme" Yeni Bitki Türlerinin Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin mevcut 

(1991) Sözleşmesini, 
(ii) "1961/1972 Sözleşmesi" 10 Kasım 1972 tarihli Ek Sözleşme ile değiştirilen 2 Aralık 1961 

tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunmasına ilişkin Uluslararası Sözleşmeyi, 
(iii) "1978 Sözleşmesi" Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 

23 Ekim 1978 tarihli sözleşmesini, 
(iv) "Islahçı", 
- Bir bitki çeşidini ıslah eden ya da keşfeden ve geliştiren kişi, 

- Yukarıda bahsedilen kişinin işvereni olan ya da ilgili Akit Tarafın yasalarının öngördüğü 
üzere yukarıda bahsedilen kişiyi yetkilendiren ya da 

- Duruma göre yukarıda bahsedilen ilk ya da ikinci kişinin halefini, 
(v) "Islahçı hakları" bu Sözleşmede ıslahçıya tanınan hakları, 
(vi) "Çeşit" ıslahçı haklarının verilmesine ilişkin şartların tam olarak karşılanıp karşılanmadığı 

dikkate alınmaksızın bilinen en düşük botanik sınıflanma içerisindeki 
Verilen bir genotip ya da genotip kombinasyonundan doğan karakteristiklerin ifadesiyle tanım

lanabilen 
Söz konusu karakteristiklerden en az birinin ifadesiyle diğer bitki gruplaşmalarından ay

rılabilen 
Değişmeden üretilmeye uygunluğu nedeniyle bir birim olarak kabul edilebilen bir bitki grup

laşmasını, 
(vii) "Akit Tarafı" bu Sözleşmeye taraf olan bir Devlet ya da hükümetler arası bir örgütü, 
(viii) "Ülke", Akit Tarafıyla bağlantılı olarak, Akit Tarafı bir devlet olduğunda bu Devletin 

sınırlarını, Akit Tarafı bir hükümetler arası örgüt olduğunda ise bu hükümetler arası örgütün kurucu 
anlaşmasının uygulandığı sınırları, 

(ix) "Yetkili" Madde 30 (l)'de belirtilen yetkiliyi, 
(x) "Birlik" 1961 Sözleşmesiyle kurulan ve daha sonra 1972 ve 1978 sözleşmeleri ile bu Söz

leşmede bahsi geçen Yeni Bitki Türlerinin Korunmasına ilişkin Birliği, 
(xi) "Birlik üyesi" bir Akit Tarafını ya da 1961/1972 ya da 1978 Sözleşmesine taraf olan bir 

Devleti ifade etmektedir. 
BÖLÜM II 

AKİT TARAFLARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
Madde 2 

Akit Tarafların Temel Yükümlülükleri 

Her bir Akit Tarafı ıslahçı haklarını tanıyacak ve koruyacaktır. 
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Madde 3 
Korunacak Cinsler ve Türler 

(1) [Birliğe önceden üye olan Devletler] 1961/1972 ya da 1978 Sözleşmesiyle yükümlü her bir 
Akit Tarafı bu Sözleşmenin hükümlerini, 

(i) Bu Sözleşmeyle yükümlü hale geldiği tarihte 1961/1972 veya 1978 Sözleşmesi hükümlerini 
uyguladıkları tüm bitki cins ve türlerine, 

(ii) Söylenen tarihten itibaren en geç beş yılın bitiminden sonra tüm bitki cins ve türlerine uy
gulayacaktır. 

(2) [Birliğin Yeni Üyeleri] 1961/1972 Yasası ve 1978 Yasasıyla yükümlü olmayan her bir Akit 
Tarafı bu Sözleşmenin hükümlerini, 

(i) Bu Sözleşmeyle yükümlü hale geldiği tarihte, en az 15 bitki türü ya da cinsine, 
(ii) Söz konusu tarihten itibaren en geç 10 yılın bitiminden sonra, tüm bitki cins ve türlerine 

uygulayacaktır. 
Madde 4 

Ulusal Uygulama 
(1) [Muamele] Bu Sözleşmede belirtilen haklar saklı kalmak kaydıyla, Akit Tarafın vatandaş

larının yanı sıra, Akit Tarafın sınırları içerisinde yerleşik gerçek kişiler ile bu sınırlar içerisinde 
kayıtlı büroları olan tüzel varlıklar, adı geçen diğer Akit Tarafın vatandaşlarına yüklenen şart ve for
malitelere uymaları kaydıyla, her iki Akit tarafın sınırları içerisinde, ıslahçı haklarının verilmesi ve 
korunması konusunda, diğer Akit Tarafların kendi kanunlarıyla vatandaşlarına uyguladığı ya da 
bundan böyle uygulayacağı aynı muameleyi görecektir. 

(2) [Vatandaşlar] önceki paragrafta geçen "vatandaşlar" Akit Tarafın bir Devlet olması 
durumunda bu Devletin vatandaşlarını, Akit Tarafın hükümetler arası bir örgüt olması durumunda 
da bu örgüte üye olan Devletlerin vatandaşlarını ifade etmektedir. 

BÖLÜM III 
ISLAHÇI HAKLARININ VERİLMESİNE İLİŞKİN KOŞULLAR 

Madde 5 
Koruma Koşulları 

(1) [Uyulacak kriterler] ıslahçı hakları, çeşidin; 
(i) Yeni 
(ii) Farklı 
(iii) Yeknesak ve 
(iv) Durulmuş olması halinde verilecektir. 
(2) [Diğer koşullar] ıslahçı haklarının verilmesi, çeşidin Madde 20 hükümlerine uygun şekilde 

isimlendirilmesi ve başvuru sahibinin, yetkilisine başvurulan ve başvuru ücretinin ödendiği Akit Tarafın 
kanunu ile öngörülen formalitelere uyması şartıyla, daha başka ve farklı koşullara tabi olmayacaktır. 

Madde 6 
Yenilik 

(1) [Kriterler] ıslahçı hakları için yapılan başvurunun dosyalanma tarihinde, ıslatıcının rızasıy
la ya da kendisi tarafından çeşidin çoğaltılmış ya da hasat edilmiş materyali, 
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(i) Başvurunun bu tarihten önce bir yıldan daha evvel bir zamanda dosyalandığı Akit Tarafı 
sınırları içerisinde ve 

(ii) Başvurunun bahsedilen tarihten önce dört yıldan daha evvel bir zamanda, ağaçlar ve asmalar 
söz konusu olduğunda, altı yıldan evvel dosyalandığı Akit Tarafı sınırlarından başka sınırlar içerisin
de kullanım amacıyla henüz satılmamış ya da diğerlerine verilmemişse, çeşit yeni olarak addedilir. 

(2) [Mevcut kreasyon çeşitleri] Akit Tarafı, bu ya da önceki Sözleşmeyi daha önce uygulamadığı 
bir bitki cinsine ya da türüne bu sözleşmeyi uygularken, paragraf (l)'de belirtilen süre öncesinde satış 
ya da başkasına devrin gerçekleşmesi halinde dahi, aynı paragrafta belirtilen yenilik koşulunu kar
şılamak üzere koruma kapsamının genişletildiği tarihteki mevcut kreasyon çeşidini dikkate almalıdır. 

(3) [Belli durumlarda "ülke"] paragraf (1 )'de, tek ve aynı hükümetler arası örgüte üye olan 
Akit Taraflar bu örgütün üye Devletlerinin ülkesinde yapılan eylemlerle kendi ülkelerindeki 

eylemlerin kaynaşması amacıyla örgüt yönetmeliğinin birlikte hareket etmeyi gerektirdiği durum
larda birlikte hareket edebilirler. Bu durumda, Genel Sekreteri bu konuda bilgilendireceklerdir. 

Madde 7 
Farklılık 

Çeşit, başvurunun dosyalanma zamanında varlığı herkesçe bilinen diğer çeşitlerden açıkça ay-
rılabiliyorsa farklı olarak addedilir. Özellikle, ıslahçı hakkının verilmesi ya da her hangi bir ülkede 
resmi çeşit kayıtlarına başka bir çeşidin girmesi için yapılan başvurunun dosyalanması, başvurunun 
ıslahçı haklarının verilmesini ya da bahsedilen çeşidin resmi çeşit kayıtlarına girmesini sağlaması 
şartıyla, başvuru tarihinden itibaren bu çeşidin herkesçe bilinen bir hale gelmesi olarak addedilir. 

Madde 8 
Yeknesaklık 

Çeşit, üreme şeklinin belli özelliklerinden beklenebilecek farklılığa tabi olarak, sahip olduğu 
özellikler açısından yeterince Yeknesak ise, Yeknesak olarak addedilir. 

Madde 9 
Durulmuştuk 

Çeşit, ilgili karakteristikleri tekrarlanan üremelerin ya da belli bir üreme devresinin her devresi 
sonrasında değişmeden kalıyorsa durulmuş addedilecektir. 

BÖLÜM IV 
ISLAHÇI HAKLARININ VERİLMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU 

Madde 10 
Başvuruların Dosyalanması 

(1) [ilk başvuru yeri] Islahçı, ıslahçı haklarına ilişkin başvurusunda, başvurusunu onaylamasını 
istediği Akit Tarafı seçebilir. 

(2) [Sonraki başvuruların süresi] Islahçı ilk başvurusunun yapıldığı Akit Tarafın yetkilisinin 
kendisine ıslahçı hakları vermesini beklemeksizin diğer Akit Tarafların yetkililerine de bu hakların 
verilmesi için başvuruda bulunabilir. 

(3) [Koruma bağımsızlığı] Hiçbir Akit Taraf aynı çeşide ilişkin korumanın diğer bir Devlet ya 
da hükümetler arası örgütte uygulanmadığı, reddedildiği ya da sona erdiği gerekçesiyle ıslahçı hak
kı vermeyi reddedemez ya da bu hakkın süresini sınırlayamaz. 
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Madde 11 
Öncelik Hakkı 

(1) [Hak ve süresi] Akit Taraflardan birinde bir çeşidin korunmasına ilişkin usulüne uygun 
olarak dosyalanmış bir başvuruya ("ilk başvuru") sahip olan herhangi bir ıslahçı, aynı çeşit için 
diğer bir Akit Tarafın yetkisiyle ıslahçı hakkı verilmesine ilişkin başvuruda bulunmak amacıyla 12 
ay süreyle öncelik hakkından faydalanır. Bu dönem ilk başvurunun dosyalanma tarihinden itibaren 
hesaplanır. Dosyalama günü bu döneme dahil edilmez. 

(2) [Hak talep etme] Öncelik hakkından faydalanabilmek için ıslahçı sonraki başvurusunda 
İlk başvurusunun önceliğini talep edecektir. Sonraki başvuruyu dosyalayan yetkili ıslahçıdan, 

sonraki başvurunun dosyalanma tarihinden itibaren üç aydan az olmayan bir dönem içerisinde, ilk 
başvuruyu oluşturan belgelerin suretlerini ve her iki başvuruya konu olan çeşidin de aynı olduğuna 
dair numune ya da kanıt sunmasını isteyebilir. 

(3) [Belgeler ve Materyal] Öncelik döneminin bitiminden sonraki iki yıllık dönemde ya da ilk 
başvurunun reddedildiği ya da iptal edildiği durumlarda, reddetme ve iptal sonrasında, ıslahçıya Akit 
Tarafın kanunları gereği, Madde 12'ye bağlı olarak yapılacak inceleme için gerekli bilgi, belge ve 
materyalleri hazırlaması ve ikinci başvuru yaptığı Akit Tarafa sunması için uygun bir süre tanınır. 

(4) [Bu dönem boyunca meydana gelen olaylar] Paragraf (l)'de bahsedilen dönem içerisinde 
başka bir başvurunun dosyalanması ya da ilk başvuruya konu olan çeşidin kullanımı ya da yayın
lanması gibi olaylar sonraki başvurunun reddedilmesi için temel teşkil etmeyecektir. Bu tip olaylar 
aynı zamanda her hangi bir üçüncü şahsa hak tanınmasına da yol açmayacaktır. 

Madde 12 
Başvurunun İncelenmesi 

Islahçı hakkının verilmesine ilişkin her hangi bir karar, 5'den 9'a kadarki Maddeler kapsamındaki 
koşullara uyuma ilişkin bir incelemeyi gerektirmektedir. İnceleme sırasında, yetkili çeşidi yetiştirebilir 
ya da diğer gerekli testleri uygulayabilir, çeşidin yetiştirilmesini ya da gerekli testlerin uygulanmasını 
sağlayabilir ya da büyüme testlerinin sonuçlarını ya da daha önce uygulanan deneyleri dikkate alabilir. 
İncelemede yetkili, ıslahçının tüm gerekli bilgi, belge ve materyalleri tedarik etmesini isteyebilir. 

Madde 13 
Geçici Koruma 

Her bir Akit Taraf, ıslahçı hakkının verilmesine ilişkin başvurunun dosyalanması ya da yayınlan
ması ile bu hakkın verilmesi arasındaki dönem boyunca ıslahçının çıkarının korunması amacıyla ön
lemler alacaktır. Bu önlemler ıslahçı hakkı sahiplerinin en azından Madde 14'te belirtildiği üzere, bir 
kez hak verildikten sonra, bahsedilen dönem boyunca, ıslahçı yetkisi gerektiren eylemleri yerine 
getiren herhangi bir kişiden daha adil ücret almalarını sağlayacaktır. Bir Akit Taraf, bahsedilen önlem
lerin yalnızca ıslahçının dosyalama konusunda bilgilendirdiği kişiler için geçerli olmasını öngörebilir. 

BÖLÜM V 
ISLAHÇI HAKLARI 

Madde 14 
Islahçı Haklarının Kapsamı 

(1) [Üreme malzemelerine ilişkin eylemler] (a) 15. ve 16. Maddelere konu olan, korunan 
çeşidin üreme materyallerine ilişkin aşağıdaki eylemler ıslahçıya izin verilmesini gerektirmektedir: 
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(i) Üretim ya da üreme (çoğalma) 

(ii) Üreme amacı için şartların yerine getirilmesi 
(iii) Satışa sunma 

(iv) Satış veya pazarlama 
(v) İhracat 

(vi) İthalat 
(vii) Yukarıda bahsedilen amaçlar için stoklama 
(b) Islahçı, söz konusu izni belli koşullar ve sınırlamalara tabi alabilir. 
(2) [Hasat edilen materyale ilişkin eylemler] ıslahçının bahsedilen çoğaltma materyaline iliş

kin hakkını kullanması için makul bir nedeni olmadıkça, 15. ve 16. Maddelere tabi olarak, korunan 
çeşidin üreme malzemesinin izinsiz kullanımı yoluyla elde edilen bitkilerin tamamı ve kısımları 
dahil paragraf (1) (a)'nın (i)'den (vii)'ye kadarki maddelerinde belirtilen hasat edilen materyale iliş
kin eylemler, ıslahçının izin almasını gerektirecektir. 

(3) [Belirli ürünlere ilişkin eylemler] Madde 15 ve 16 uyarınca Akit Taraflar, (1) (a) nolu parag
rafın (2) nolu paragraf hükümleri kapsamındaki korunan türe ait hasat edilmiş materyalin izinsiz 
kullanılması ile doğrudan elde edilen ürünler ile ilgili (i) den (vii) ye kadarki maddelerinde anılan 
eylemlerin, ıslahçının söz konusu hasat edilmiş materyal üzerindeki hakkını kullanma imkanına 
sahip olmaması halinde ıslahçının iznine tabi olmasını sağlayacaktır. 

(4) [Olası ek eylemler] Madde 15 ve 16 uyarınca Akit Taraflar, (1) (a) nolu paragrafın (i) den 
(vii) ye kadarki maddelerinde anılan eylemler dışındaki eylemlerin de ıslahçının iznine tabi ol
masını sağlayacaktır. 

(5) [Esas olarak türetilen ve diğer belli çeşitler] (a) (l)'den (4)'e kadarki paragrafların hüküm
leri aynı zamanda, 

(i) Korunan çeşidin kendisi zorunluluk sonucu türetilmiş bir çeşit olmadığı durumlarda, 
korunan çeşitten zorunluluk sonucu türetilen çeşitler, 

(ii) 7. Maddeye göre korunan çeşitten açıkça ayırt edilemeyen çeşitler ve 
(iii) Ürünleri korunan çeşidin tekrar kullanılmasını gerektiren çeşitler konusunda da uy

gulanabilir. 
(b) (a) (i) alt paragrafında çeşit aşağıdaki durumlarda başka bir çeşitten zorunluluk sonucu 

türetilmiş kabul edilecektir. 
(i) Genotip ya da genotip kombinasyonundan doğan asıl karakteristiklerin ibarelerini 

korumasına rağmen çoğunlukla başlangıçta mevcut olan çeşitten ya da kendisi başlangıçta mevcut 
olan bu çeşitten gelmiş olan bir çeşitten elde edildiği durumlarda, 

(ii) Başlangıçta mevcut olan çeşitten açıkça ayrılabilir olduğu durumlarda ve 
(iii) Türetme eyleminden kaynaklanan farklılıklar dışında, genotip ya da genotip kombinasyonun

dan kaynaklanan asıl karakteristiklerin başlangıçta mevcut olan çeşitle uyum gösterdiği durumlarda. 

(c) Esas olarak türetilen çeşitler doğal ya da uyarılmış mutasyondan ya da doku kültüründen 
elde edilen bir çeşidin seçilmesiyle ya da başlangıçta mevcut olan çeşide ait farklı bitkilerden seçil
mesiyle, geri çaprazlama ile ya da genetik mühendisliği ile transformasyon yoluyla elde edilebilir. 
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Madde 15 
Islahçı Haklarında İstisnalar 

(1) [Zorunlu İstisnalar] Islahçı haklan aşağıdaki hususlara kadar genişletilmez: 
(i) Özel olarak ya da ticari olmayan amaçlarla gerçekleştirilen eylemler 
(ii) Deneysel amaçlı gerçekleştirilen eylemler ve 
(iii) Diğer türlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eylemler ve 14. (5) Madde hüküm

lerinin uygulandığı durumlar dışında, bu tip diğer türler hususundaki 14. (1) Maddede belirtilen ey
lemler 

(2) [Seçimlik İstisnalar] 14. Maddeye rağmen, her bir Akit Taraf, makul limitler içinde ve ıs
lahçmın yasal çıkarlarını korumak kaydıyla çiftçilere kendi arazilerine ekerek elde ettikleri hasat 
ürününü ve korunan türü ya da 14. (5) Madde (a) (i) ya da (ii) kapsamındaki bir türü, kendi arazileri 
üzerinde, üretim amaçlı kullanmaları için izin vermek amacıyla ıslahçmın bir türe ilişkin haklarını 
sınırlayabilir. 

Madde 16 
Islahçı Haklarının Sona Ermesi 

(1) [Hakkın sona ermesi] Islahçı hakkı, korunan ya da 14. Madde (5) kapsamındaki bir çeşidin 
ıslahçmın rızasıyla ya da kendisi tarafından Akit Taraf sınırları içerisinde satılan ya da pazarlanan 
herhangi bir materyaline ya da bahsedilen materyalden türetilen her hangi bir materyale ilişkin ey
lemlere kadar genişletilemez. Bu durum, eylemler aşağıdakileri kapsamadıkça geçerlidir; 

(i) Söz konusu olan çeşidin çoğaltılması 
(ii) İhraç edilen materyalin son tüketim amaçlı olduğu durumlar dışında, çeşidin çoğaltılmasını 

sağlayan materyalin çeşidin ait olduğu bitki cinsi ya da türlerinin koruma altında olmadığı bir ül
keye ihraç edilmesi 

(2) ["MateryaV'in anlamı] Paragraf (1) de geçen "materyal" çeşit konusunda aşağıdaki anlam
ları taşır. 

(i) Herhangi bir çoğaltma materyali 
(ii) Tüm bitkileri ya da bitki bölümleri de dahil olmak üzere hasat edilen materyal 
(iii) Hasat edilen malzemeden doğrudan elde edilen herhangi bir ürün 
(3) [Belli durumlarda "ülke"] Paragraf (1) de, tek ve aynı hükümetler arası örgüte üye olan Akit 

Taraflar bu örgütün üye Devletlerinin ülkesinde yapılan eylemlerle kendi ülkelerindeki eylemlerin 
kaynaşması amacıyla örgüt yönetmeliğinin birlikte hareket etmeyi gerektirdiği durumlarda birlikte 
hareket edebilirler. Bu şekilde davranmaları halinde, Genel Sekreteri bu konuda bilgilendireceklerdir. 

Madde 17 
Islahçı Haklarının Uygulanmasında Sınırlamalar 

(1) [Kamu yararı] Bu Sözleşmede açıkça ön görülenler dışında, hiçbir Akit Tarafı kamu yararı 
haricindeki nedenlerle ıslahçı hakkının özgürce uygulanmasını kısıtlayamaz. 

(2) [Adil Ödeme] Bu tip bir kısıtlamanın ıslahçmın izin almasını gerektiren herhangi bir eylemi 
gerçekleştirmek için üçüncü bir şahsın izin almasına yol açtığı durumlarda, ilgili Akit Tarafı ıslah
çmın adil ödeme almasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. 
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Madde 18 
Ticareti Düzenleyen Önlemler 

Islahçı hakkı, Akit Tarafının kendi sınırlan içerisinde çeşitlere ait materyalin üretimini, sertifikas-
yonunu, pazarlanmasını ya da ithalatını ve ihracatını düzenlemek amacıyla aldığı önlemlerden bağım
sız olacaktır. Yine de bu tip önlemler bu Sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasını etkilemeyecektir. 

Madde 19 
Islahçı Hakkının Süresi 

(1) [Koruma süresi] Islahçı hakkı sabit bir süre için verilecektir. 
(2) [Minimum süre] Bahsedilen süre ıslahçı hakkının verildiği tarihten başlamak suretiyle 20 

yıldan kısa olmayacaktır. Ağaçlar ve asmalar söz konusu olduğunda, bu süre ıslahçı hakkının veril
diği tarihten başlayarak 25 yıldan kısa olmayacaktır. 

BÖLÜM VI 
ÇEŞİDİN İSİMLENDİRİLMESİ 

Madde 20 
Çeşidin İsimlendirilmesi 

(1) [Çeşitlerin isimlendirmeyle belirtilmesi, isimlendirmenin kullanımı] (a) Çeşit kendisine ait 
genel bir isim olacak şekilde adlandırılacaktır. 

(b) Her bir Akit Tarafı, paragraf (4)'e dayanarak çeşidin ismi olarak kaydedilen isimle ilgili hiç
bir hakkın, ıslahçı hakkının süresinin dolmasından sonra bile söz konusu ismin özgür kullanımını 
engelleyememesini temin edecektir. 

(2) [İsmin Karakteristikleri] İsim, çeşidin tanınabilmesini sağlamalıdır. Çeşitlerin rakamlarla 
belirtilmesinin geçerli bir uygulama olduğu yerler dışında, isim yalnızca rakamlardan oluşamaz. 
İsim, çeşidin karakteristikleri, değeri ya da kimliği ya da ıslahçının kimliği bakımından yanlış an
lamaya yol açabilecek ya da karışıklığa neden olabilecek nitelikte olmamalıdır. Özellikle aynı bitki 
türünün ya da yakından ilişkili bir türün, herhangi bir Akit Tarafı sınırları içerisinde, var olan bir 
çeşidini tanımlayan tüm isimlendirmelerden farklı olmak zorundadır. 

(3) [ismin tescili] Çeşidin ismi ıslahçı tarafından yetkilinin onayına sunulmalıdır. İsmin parag
raf (2)'deki gerekleri karşılamadığı görülürse, yetkili bu ismi kaydetmeyi reddedecektir ve ıslah
çının öngörülen bir dönem içerisinde yeni bir isim önermesini isteyecektir. İsim yetkili tarafından 
ıslahçı hakkının verilmesiyle aynı zamanda kaydedilecektir. 

(4) [Üçüncü şahısların önceki hakları] Üçüncü şahısların önceki hakları etkilenmeyecektir. 
Önceki haklar nedeniyle, bir çeşidin isminin bunu kullanmaya mecbur olan şahıs tarafından kul
lanılması paragraf (7) gereğince yasaklanmışsa, yetkili ıslahçının çeşit için başka bir isim öner
mesini isteyecektir. 

(5) [Tüm Akit Taraflarda aynı isimlendirme] Bir çeşit tüm Akit Taraflara aynı isim altında 
sunulmalıdır. Bir Akit Taraf yetkilisi ismin kendi sınırları içerisinde uygun olmadığını düşünmedik
çe, ismi sunulduğu şekilde kaydetmek zorundadır. İsmin uygun olmadığını düşünmesi halinde ise, 
ıslahçıdan başka bir isim sunmasını isteyecektir. 

(6) [Akit Tarafların yetkilileri arasındaki bilgilendirme] Bir Akit Tarafın yetkilisi başta ismin 
sunulması, kaydı ve iptali olmak üzere çeşidin isimlendirilmesine ilişkin konularda diğer Akit Taraf 
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yetkililerinin bilgilendirilmelerini sağlayacaktır. Herhangi bir yetkili ismin kaydedilmesine ilişkin 
gözlemlerini, eğer varsa, söz konusu ismi bildiren yetkiliye, sunabilir. 

(7) [ismin kullanılması zorunluluğu] Akit Taraflardan birinin sınırları içerisinde, bahsedilen 
sınırlar içerisinde korunan bir çeşidin çoğaltma materyalini satışa sunan ya da pazarlayan kişi, 
paragraf (4)'teki hükümler gereğince önceki hakların bu tip kullanımı önlediği durumlar dışında, ıs
lahçı hakkı süresinin dolmasından sonra bile bu çeşidin ismini kullanmaya mecbur olacaktır. 

(8) [İsimlere bağlı olarak kullanılan işaretler] Çeşit satışa sunulduğunda ya da pazarlandığın-
da, tescilli isimle birlikte bir ticari marka, ticari isim ya da diğer benzer bir ibare kullanılmasına izin 
verilecektir. Bu tip bir ibare kullanılsa bile isim kolayca tanınabilir olmalıdır. 

BÖLÜM VII 

ISLAHÇI HAKLARININ 
GEÇERSİZLİĞİ VE İPTALİ 

Madde 21 
Islahçı Haklarının Geçersizliği 

(1) [Geçersizlik nedenleri] Her bir Akit Tarafı, kendisi tarafından verilen ıslahçı haklarını 
aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde geçersiz ya da hükümsüz ilan edecektir. 

(i) 6. ve 7. Maddelerde yer alan koşulların ıslahçı hakkının verilmesi anında henüz yerine 
getirilmemiş olması halinde, 

(ii) Islahçı haklarının temel olarak ıslahçı tarafından düzenlenen bilgi ve belgelere dayalı ol
duğu durumlarda, 8. ve 9. Maddelerde yer alan koşullara ıslahçı haklarının verilmesi anında henüz 
uyulmamış olması halinde, ya da 

(iii) Islahçı hakkının bu hakkı almaya ehliyeti olmayan bir kişiye verilmesi durumunda, bu hak
kın ehil olan bir kişiye transfer edilmemesi halinde. 

(2) [Diğer nedenlerin hariç tutulması] Paragraf (1)' de belirtilen nedenler haricindeki nedenler 
yüzünden hiçbir ıslahçı hakkı geçersiz ve hükümsüz ilan edilemez. 

Madde 22 
Islahçı Haklarının İptali 

(1) [İptal için nedenler] Her bir Akit Tarafı, 8. ve 9. Maddelerde bulunan koşulların artık 
yerine getirilemediği durumlarda kendisi tarafından verilen ıslahçı haklarını iptal edebilir. 

(b) Ayrıca, her bir Akit Tarafı talep edildiği takdirde ve öngörülen süre içerisinde aşağıdakilerin 
gerçekleşmesi halinde kendisi tarafından verilen ıslahçı haklarını iptal edebilir. 

(i) Islahçı, çeşidin bakımının onaylanması için gerekli addedilen bilgi, belge ya da materyalleri 
yetkiliye sunmamışsa, 

(ii) Islahçı, haklarını yürürlükte tutacak ücretleri ödememişse, 

(iii) Hakkın verilmesinden sonra çeşidin isminin iptal edilmesi halinde, ıslahçı, başka uygun bir 
isim sunmamışsa. 

(2) [Diğer nedenlerin hariç tutulması] Paragraf (l)'de bahsedilenlerden farklı nedenler yüzün
den hiçbir ıslahçı hakkı iptal edilmeyecektir. 
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BÖLÜM VIII 
BİRLİK 

Madde 23 
Üyeler 

Akit Tarafları Birliğin üyesi olacaktır. 
Madde 24 

Yasal Statü ve Merkez 
(1) [Tüzel Kişilik] Birlik tüzel kişiliğe sahiptir. 
(2) [Yasal kapasite] Birlik, her bir Akit Tarafın sınırları içerisinde, bu sınırlarda geçerli kanun

larla uyumlu olarak, Birliğin hedeflerini gerçekleştirmesinde ve işlevlerini yerine getirebilmesinde 
gerekli olabilecek hukuki ehliyetini kullanır. 

(3) [Merkez] Birliğin ve daimi organlarının merkezi Cenevre'dedir. 
(4) [Merkez anlaşması] Birliğin İsviçre Konfederasyonu ile bir merkez anlaşması vardır. 

Madde 25 
Organlar 

Konsey ve Birlik Merkezi Birliğin daimi organlarıdır. 
Madde 26 

Konsey 
(1) [Mahiyet] Konsey, Birlik üyelerinin temsilcilerinden oluşacaktır. Birliğin her üyesi Kon

seye bir temsilci ve bir vekil atayacaktır. Temsilciler ve vekiller yanlarında asistanlar ya da danış
manlar bulundurabilirler. 

(2) [Memurlar] Konsey, üyeleri arasından Başkan ve birinci Başkan Yardımcısı seçecektir. Kon
sey başka Başkan Yardımcıları da seçebilir. Başkanın resmi görevini yerine getirememesi halinde 
Birinci Başkan Yardımcısı Başkanın yerini alacaktır. Başkan görevini üç yıl boyunca sürdürecektir. 

(3) [Oturumlar] Konsey, Konsey Başkanının çağrısı üzerine toplanacaktır. Konseyin olağan 
oturumları yılda bir kez düzenlenir. Ayrıca, Başkan kendi takdirine bağlı olarak Konseyi top
layabilir. Birlik üyelerinin üçte birinin bu yöndeki talepleri karşısında, Başkan, Birliği üç aylık bir 
dönem içerisinde toplayacaktır. 

(4) [Gözlemciler] Birliğe üye olmayan Devletler Konsey toplantılarına gözlemci olarak davet 
edilebilirler. Uzmanların yanı sıra diğer gözlemciler de bu tip toplantılara davet edilebilirler. 

(5) [Görevler] Konseyin görevleri şunlar olacaktır: 
(i) Çıkarların korunması ve Birliğin gelişiminin teşvik edilmesi için uygun önlemler üzerinde 

çalışmak, 
(ii) Birlik usul kurallarını oluşturmak, 
(iii) Genel sekreter ve uygun görülürse bir Genel Sekreter Yardımcısı atamak ve her ikisinin de 

atanmasındaki koşulları belirlemek, 
(iv) Birliğin faaliyetleri hakkındaki yıllık raporu incelemek ve gelecek Birlik çalışmaları için 

program hazırlamak, 
(v) Genel Sekretere, Birlik görevlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli talimatları vermek, 
(vi) Birliğin idari ve mali düzenlemelerini yapmak, 
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(vii) Birlik bütçesini incelemek ve onaylamak, ayrıca her Birlik üyesinin aidatını belirlemek, 
(viii) Genel Sekreterinin sunduğu hesapları incelemek ve onaylamak, 
(ix) 38. Maddede belirtilen konferansların yerlerini ve tarihlerini belirlemek ve bu konferans

ların hazırlanması için gerekli tedbirleri almak, 
(x) Genel olarak, Birliğin verimli bir şekilde işlemesi için gerekli tüm kararları almak. 
(6) [Oylar] (a) Bir Devlet olan her Birlik üyesinin, Konseyde tek oy hakkı olacaktır. 
(b) Hükümetler arası bir örgüt olan herhangi bir Akit Taraf, yetki sınırlan içerisinde, Birlik üyesi 

olan kendi üye Devletlerinin oy haklarını kullanabilir. Örgüt üyesi ülkeler oylama haklarını kendileri kul
lanıyorlarsa, bu tip bir hükümetler arası örgüt oylama hakkını kullanamayacaktır, tam tersi durumda, 
hükümetler arası örgüt oy hakkını kullanıyorsa örgüt üyesi Devletler bu haktan yararlanamayacaklardır. 

(7) [Çoğunluklar] (5) (ii), (vi) ve (vii) paragrafları ve 28. (3), 29. (5) (b) ve 38. (1) Maddeleri kapsamın
daki herhangi bir Konsey karan için kullanılan oyların dörtte üç çoğunluğu gerekliyken, herhangi bir Kon
sey karan için kullanılan oyların salt çoğunluğu gerekli olacaktır. Çekimser oylar dikkate alınmayacaktır. 

Madde 27 
Birlik Merkezi 

(1) [Merkezin görevleri ve yönetimi] Birlik Merkezi Konsey tarafından kendisine verilen tüm 
görevleri ve vazifeleri yerine getirecektir. Merkez Genel Sekreterin idaresi altında olacaktır. 

(2) [Genel Sekreterin Görevleri] Genel Sekreter, Konseye karşı sorumlu olacaktır ve Konsey 
kararlarının uygulanmasından sorumlu olacaktır. Genel Sekreter, Birlik bütçesini Konseyin onayına 
sunacaktır ve bütçenin uygulanmasından sorumlu olacaktır. Kendi yönetimi, Birliğin faaliyetleri ve 
mali durumu hakkında Konseye raporlar hazırlayacaktır. 

(3) [Personel] 26. (5) (iii) Maddesine dayanarak, Birlik Merkezinin verimli bir şekilde performan
sı için gerekli olan personelin atama ve istihdam koşulları idari ve mali yönetmeliklerde belirlenecektir. 

Madde 28 
Diller 

(1) [Merkezin Dilleri] Görevlerini yerine getirirken Birlik Merkezi tarafından İngilizce, Fran
sızca, Almanca ve İspanyolca dilleri kullanılacaktır. 

(2) [Belirli toplantılardaki diller] Konsey toplantıları ve revizyon konferansları dört dilde 
düzenlenecektir. 

(3) [Diğer Diller] Konsey, diğer dillerin kullanımına karar verebilir. 
Madde 29 
Mali İşler 

(1) [Gelir] Birlik masrafları; 
(i) Birlik üyesi Devletlerin yıllık aidatları, 
(ii) Sunulan hizmetler karşılığında alınan ödemeler, 
(iii) Çeşitli gelirler ile karşılanır. 
(2) [Aidatlar, birimler] (a) Birlik üyesi her Devletin yıllık aidatlarının toplam tutardaki payı, 

Birlik üyesi Devletlerin aidatlarından karşılanacak toplam gidere ve bu tutara paragraf (3) kap
samında uygulanabilir aidat birimlerinin sayısına başvurularak belirlenecektir. Bahsedilen pay 
paragraf (4)'e göre hesaplanacaktır. 
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(b) Aidat birimlerinin sayısı, hiçbir kesir beşte bir oranından küçük olmayacak şekilde, tam 
sayılar ya da kesirlerle belirtilecektir. 

(3) [Aidatlar: her bir üyenin payı] (a) 1961/1972 ya da 1978 Sözleşmesine bu Sözleşme ile 
yükümlü olduğu tarihte taraf olan herhangi bir Birlik üyesine uygulanabilen aidat birimlerinin sayısı 
bu üyeye bahsedilen tarihten önce uygulanabilenlerin sayısıyla aynı olacaktır. 

(b) Birlik üyesi diğer bir Ülke, Birliğe katılması üzerine, Genel Sekretere verilecek bir beyan
namede kendisine uygulanabilecek aidat birimlerinin sayısını gösterecektir. 

(c) Birlik üyesi bir Devlet, herhangi bir zamanda, Genel Sekretere verilecek bir beyannamede, 
kendisine paragraf (a) ya da (b) kapsamında uygulanabilenlerden farklı olan aidat birimlerinin 
sayısını gösterebilir. Bu tip bir beyanname, bir takvim yılının ilk altı ayında düzenlenirse, bir son
raki takvim yılının başlangıcından itibaren, ya da beyannamenin düzenlendiği yılı takip eden ikin
ci takvim yılının başlangıcından itibaren yürürlüğe girecektir. 

(4) [Aidatlar: payların hesaplanması] (a) Her bütçe dönemi için bir aidat birimi karşılığı tutar, 
bu dönemde Birlik üyesi Devletlerin katkılarından karşılanacak toplam harcama tutarının bu Birlik 
üyesi Devletlere uygulanabilen birimlerin toplam sayısına bölünerek elde edilecektir. 

(b) Birlik üyesi her bir Devletin aidat tutarı, bir aidat birimi karşılığı tutarın bu Birlik üyesi 
Devlete uygulanabilen aidat birimi sayısıyla çarpılarak elde edilir. 

(5) [Ödenmemiş Aidatlar] (a) Aidat ödemelerinde ödenmemiş aidatları bulunan Birlik üyesi bir 
Devlet, alt paragraf (b)' ye bağlı olarak, ödenmemiş aidat tutarı bir önceki bütün yılda ödemesi 
gereken aidatlara eşitse ya da bu tutarı aşıyorsa Konseyde oy kullanma hakkını kullanamaz. Oylama 
hakkının durdurulması, bu Birlik üyesini bu Sözleşme altındaki yükümlülüklerinden kurtarmayacak 
ve bu sözleşmeye bağlı diğer haklarından mahrum bırakmayacaktır. 

(b) Konsey, ödemenin gecikmesinin önlenemez ve istisnai durumlar sonucu oluştuğuna ikna 
edilirse, söz konusu olan üye Devletin oy kullanma hakkının devam etmesine izin verilir. 

(6) [Hesapların incelenmesi] Birlik hesaplarının incelenmesi, idari ve mali düzenlemelerde 
öngörüldüğü şekilde Birlik üyesi bir devlet tarafından yapılacaktır. Birlik üyesi bu Devlet, Konsey 
tarafından anlaşmayla tayin edilecektir. 

(7) [Hükümetler arası örgütlerin aidatları] Hükümetler arası örgüt olan herhangi bir Akit 
Tarafı aidat ödemekle yükümlü kılınmayacaktır. Buna rağmen, örgüt aidat ödemeyi seçerse, (l)'den 
(4)'e kadarki paragraf hükümleri benzer şekilde uygulanacaktır. 

BÖLÜM IX 
SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI, 

DİĞER ANLAŞMALAR 
Madde 30 

Sözleşmenin Uygulanması 
(1) [Uygulama Önlemleri] Her bir Akit Tarafı bu sözleşmenin uygulanması için gerekli tüm 

önlemleri uygulayacaktır. Özellikle; 
(i) Islahçı haklarının etkin bir şekilde yürürlüğe konması için uygun kanuni çözümler sağlanacak, 
(ii) Islahçı haklarının verilmesiyle görevli bir yetkili bulundurulacak ya da diğer bir Akit 

Tarafın sağladığı yetkiliye söz konusu görev verilecek, 
(iii) Halkın düzenli yayınlarla 
Islahçı hakları için başvuru ve bu hakların verilmesi, 
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Önerilen ve onaylanan isimler konusunda bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 
(2) [Yasaların uygunluğu] Onaylama, kabul, tasdik ya da katılım belgelerine dayanarak, her 

Devlet ya da hükümetler arası örgüt kendi yasaları çerçevesinde, duruma göre, bu sözleşmenin 
hükümlerini yürürlüğe koyabilecek konumda olmalıdır. 

Madde 31 
Önceki Yasalarla Yükümlü 

Akit Taraflar ve Devletler Arasındaki İlişkiler 
(1) [Bu Sözleşmeyle yükümlü Devletler arasındaki ilişkiler] Bu ve önceki Sözleşme ile yüküm

lü Birlik üyesi Devletler arasında yalnızca bu Sözleşmeye başvurulacaktır. 
(2) [Bu Sözleşmeyle Yükümlü olmayan Devletlerle olası ilişkiler] Bu Sözleşmeyle yükümlü olmayan 

herhangi bir üye Devlet, Genel Sekretere vereceği bir duyum ile, yalnızca bu Sözleşmeyle yükümlü her 
bir Birlik üyesiyle ilişkilerinde, yükümlü olduğu en son Sözleşmeyi uygulayacağını bildirebilir. Bu tip bir 
bildiri tarihinden sonraki bir ayın sonundan bildiriyi yapan Birlik üyesi Devletin bu Sözleşmeyle yüküm
lü hale geldiği tarihe kadar, söz konusu Birlik üyesi yalnızca bu Sözleşmeyle yükümlü olan Birlik üyesi 
Devletlerle olan ilişkilerinde yükümlü olduğu en son Sözleşmeyi uygularken, yalnızca bu Sözleşmeyle 
yükümlü olan ülke diğer ülkeyle olan ilişkilerinde Bu Sözleşmeyi uygulayacaktır. 

Madde 32 
Özel Anlaşmalar 

Yapılan anlaşmalar bu Sözleşmenin hükümlerini ihlal etmediği sürece, Birlik üyeleri çeşitlerin 
korunması için kendi aralarında özel anlaşmalar yapma hakkına sahiptirler. 

BÖLÜM X 
SON HÜKÜMLER 

Madde 33 
İmza 

Bu Sözleşme kabul edildiği tarihte, Birlik üyesi olan her Devletin imzasına açılacaktır. Bu Söz
leşme 31 Mart 1992 tarihine kadar imzaya açık kalacaktır. 

Madde 34 
Onaylama, Kabul ya da Tasdik; Katdım 

(1) [Devletler ve belli hükümetler arası örgütler] (a) Bu Maddede öngörüldüğü üzere, herhan
gi bir hükümetler arası örgüt bu Sözleşmeye taraf olabilir. 

(b) Bu maddede öngörüldüğü üzere, herhangi bir hükümetler arası örgüt aşağıdaki özellikleri 
taşıyorsa bu Sözleşmeye taraf olabilir: 

(i) Bu Sözleşmede ele alınan konulara ilişkin yeterliğe sahipse, 
(ii) Tüm üye ülkeleri bağlayan ıslahçı haklarının verilmesini sağlayan mevzuata sahipse, 
(iii) Bu Sözleşmeye katılmak için kendi iç prosedürüne göre gerektiği gibi yetkilendirilmişse. 
(2) [Katılım belgesi] Bu Sözleşmeyi imzalayan herhangi bir Devlet, bu Sözleşmenin onay, 

kabul ya da tasdik belgesini sunarak bu Sözleşmeye taraf olacaktır. 
Bu Sözleşmeyi imzalamayan bir Devlet ya da herhangi bir hükümetler arası örgüt katılım belgesi sunarak 

bu Sözleşmeye taraf olacaktır. Onay, kabul, tasdik ya da katılım belgeleri Genel Sekretere verilecektir. 
(3) [Konsey Tavsiyesi] Birliğe üye olmayan herhangi bir devlet ya da hükümetler arası örgüt, katılım 

belgesini vermeden önce Konseyden, kanunlarının Sözleşme hükümlerine uygunluğu konusunda ken
disini tavsiyede bulunmasını isteyecektir. Tavsiyeyi teşkil eden karar olumluysa, katılım belgesi verilir. 
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Madde 35 
Çekinceler 

(1) [Prensip] Paragraf (2)'ye dayanılarak, bu Sözleşme üzerinde hiçbir çekinceye izin verilemez. 
(2) [Olası İstisna] (a) 3 (1) Maddesine rağmen, bu Sözleşmeye taraf olduğu tarihte 1978 Söz

leşmesine de taraf olan ve eşeysiz üreyen çeşitler söz konusu olduğunda ıslahçı haklarından ziyade 
sınai mülkiyet hakları tarafından koruma sağlayan herhangi bir Devlet, bu sözleşmeyi uygulamak
sızın, çeşitlere bu şekilde koruma sağlamaya devam edebilir. 

(b) Söz konusu haklardan yararlanan herhangi bir Devlet, onay, kabul, tasdik ya da katılım bel
gesinin verilmesi anında, duruma göre, Genel sekreteri gereğince bilgilendirecektir. Aynı devlet, 
herhangi bir zamanda, söz konusu bildiriyi geri çekebilir. 

Madde 36 
Korunan Cinslere -Türlere ve Mevzuata 
İlişkin Bildiriler, Yayınlanacak Bilgiler 

(1) [İlk Bildiri] Herhangi bir Devlet ya da hükümetler arası örgüt bu Sözleşmeye ilişkin onay, 
kabul ya da tasdik ya da katılım belgesi verirken, duruma göre, Genel Sekreteri aşağıdaki konulara 
ilişkin bilgilendirecektir: 

(i) Islahçı haklarını içeren mevzuat 
(ii) Bu Sözleşme ile yükümlü olacağı tarihte, bu sözleşmenin hükümlerini uygulayacağı bitki 

türleri ve cinslerinin listesi 
(2) [Değişikliklerin Bildirilmesi] Akit Taraflar Genel Sekreteri aşağıdaki konularda derhal 

bilgilendirecektir: 
(i) Islahçı haklarını içeren mevzuattaki değişiklikler 
(ii) Bu Sözleşmenin uygulanmasının ek bitki türleri ve cinslerine genişletilmesi 
(3) [Bilgilerin Yayınlanması] Genel Sekreter, her bir Akit Taraftan gelen bilgilendirmelere 

dayanarak aşağıdaki konular hakkındaki bilgileri yayınlayacaktır: 
(i) Islahçı haklarını içeren mevzuat ve bu mevzuata ilişkin değişiklikler, 
(ii) Paragraf (1) (ii)'de belirtilen bitki türleri ve cinslerinin listesi ve paragraf (2) (ii)' de belir

tilen genişlemeler. 
Madde 37 

Yürürlüğe Giriş, 
Önceki Sözleşmelerin Yürürlükten Kaldırılması 

(1) [İlk yürürlüğe giriş] Bu sözleşme, duruma göre, söz konusu belgelerin en az üçünün 
1961/1972 ya da 1978 Sözleşmesine taraf Devletlerce verilmesi şartıyla beş Devletin, onay, kabul, 
tasdik ya da katılım belgelerini sunmasından bir ay sonra yürürlüğe girecektir. 

(2) [Sonraki yürürlüğe giriş] paragraf (1) kapsamında olmayan herhangi bir devlet ya da 
hükümetler arası örgüt, duruma göre, onay, kabul, tasdik ya da katılım belgesini teslim ettiği tarih
ten bir ay sonra bu Sözleşmeyle yükümlü hale gelecektir. 

(3) [1978 Sözleşmesinin Yürürlükten Kaldırılması] (1) nolu paragraf uyarınca 1978 Sözleş
mesine katılım ile ilgili hiçbir belge, işbu Sözleşmenin yürürlüğe girişinden sonra verilemez; ancak, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun geçerli uygulaması uyarınca gelişmekte olan ülke olarak 
kabul edilen herhangi bir ülke, işbu Sözleşme daha önce yürürlüğe girmiş olsa dahi, söz konusu bel
geyi 31 Aralık 1995 tarihine kadar, diğer ülkeler ise 31 Aralık 1993 tarihine kadar verecektir. 

Madde 38 
Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi 

(1) [Konferans] Bu sözleşme Birlik üyelerinin katılacağı bir konferansla gözden geçirilebilir. 
Böylesi bir konferansın düzenlenmesine Konsey karar verir. 
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(2) [Yeter Sayı ve Çoğunluk] Bir konferansın yargılama işlevleri, Birliğe üye devletlerin en azından 
yansı o konferansta temsil ediliyorsa geçerli olacaktır. Herhangi bir revizyonun kabul edilmesi için Bir
liğe üye Devletlerin dörtte üç çoğunluğunun konferansta bulunması ve oylamaya katılması gereklidir. 

Madde 39 
Fesih 

(1) [Bildiriler] Herhangi bir Akit taraf Genel Sekretere sunulacak bir bildiriyle bu Sözleşmenin fes
hini duyuracaktır. Genel Sekreter derhal tüm Birlik üyelerini bu bildirinin alındığına dair bilgilendirecektir. 

(2) [Önceki Sözleşmeler] Bu Sözleşmenin feshine dair duyuru, duyuruyu yapan Akit Tarafın 
yükümlü olduğu önceki Sözleşmeler için de fesih kabul edilecektir. 

(3) [Yürürlüğe Girme Tarihi] Fesih, Genel Sekreter tarafından alındığı yılı takip eden takvim 
yılı sonunda yürürlüğe girecektir. 

(4) [Kazanılmış Haklar] Fesih, bu Sözleşmeyle ya da Feshin yürürlüğe girdiği tarihten önceki 
herhangi bir Sözleşmeyle kazanılan haklan etkilemeyecektir. 

Madde 40 
Var Olan Hakların Korunması 

Bu Sözleşme, Akit Taraf kanunlan çerçevesinde ya da bu Sözleşmeden başka Birlik üyeleri arasın
da yapılan önceki bir Sözleşme ya da anlaşma nedeniyle var olan ıslahçı haklannı kısıtlamayacaktır. 

Madde 41 
Sözleşmenin Asıl ve Resmi Metinleri 

(1) [Asıl] Bu Sözleşme, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde tek bir asıl metinde im
zalanacaktır ve herhangi bir uyuşmazlık halinde Fransızca metin esas alınacaktır. Asıl metin Genel 
Sekreter tarafından saklanacaktır. 

(2) [Resmi Metinler] Genel Sekreter ilgili Hükümetlerle fikir alış verişinde bulunduktan sonra 
Arapça, Felemenkçe, İtalyanca, Japonca ve İspanyolca dillerinde ve Konseyin belirleyeceği diğer 
dillerde bu Sözleşmenin resmi metinlerini oluşturacaktır. 

Madde 42 
Saklayıcının İşlevleri 

(1) [Suretlerin Gönderilmesi] Genel Sekreter bu Sözleşmenin onaylı kopyalarını bu Sözleş
menin kabul edildiği Diplomatik Konferansta temsil edilen tüm Devletlere ve hükümetler arası ör
gütlere ve istek üzerine diğer Devletlere ya da hükümetler arası örgütlere gönderecektir. 

(2) [Kayıt] Genel Sekreter, bu Sözleşmeyi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğiyle birlikte 
kaydedecektir. 

Yukarıdaki metnin, 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 tarihlerinde Cenevre'de 
gözden geçirilen ve 4-19 Mart 1991 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenen ve 19 Mart 1991 tarihinde 
Cenevre'de imzaya açılan Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesinin gözden 
geçirilmesine yönelik Diplomatik Konferansta benimsenen 2 Aralık 1961 tarihli Yeni Bitki Çeşit
lerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesinin aslına uygun kopyası olduğunu teyit ederim. 

UPOV Arpad BOGSCH 
Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması 

Uluslararası Birlik 
Genel Sekreteri 
1 Temmuz 1991 
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TBMM (S. Sayısı: 1022) 

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa 
Patent Sözleşmesi) Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1075) 

Not: Tasan; Başkanlıkça Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri 
Komisyonlarına havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 15.7.2005 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1097/3411 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 28.6.2005 

tarihinde kararlaştırılan "Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa 
Patent Sözleşmesi) Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GEREKÇE 

5 Ekim 1973 tarihinde imzalanıp, 7 Ekim 1977 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Patent Söz
leşmesine, ülkemiz, Bakanlar Kurulu'nun 12.7.2000 tarih ve 24107 (1. Mükerrer) sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 7.6.2000 tarih ve 842 sayılı "Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa 
Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılmamız Hakkında Karar" ile taraf olmuştur. 

Türkiye, başından beri ortak bir Avrupa patent sistemi kurulmasına ilişkin çalışmaların içinde 
yer almasına rağmen, Haziran 1995'e kadar yürürlükte kalan 1879 tarihli İhtira Beratı Kanununun 
Avrupa Patent Sözleşmesi ile uyumlu olmaması nedeniyle, Sözleşmeye o tarihte imza atmamıştır. 

Halen Sözleşmeye üye ülke sayısı 30 olup, bu ülkeler Avusturya, Belçika, İsviçre, Güney Kıb
rıs Rum Yönetimi, Almanya, Danimarka, İspanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İrlanda, 
İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Monako, Hollanda, Portekiz, İsveç, Türkiye, Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Estonya, Slovakya, Slovenya, Macaristan, Romanya, Litvanya, İzlanda ve Polonya'dır. 

Sözleşme esas itibariyle başvuru ve patent verilmesi işlemlerinde rasyonelleşmeyi gerçekleş
tirme amacına yöneliktir. 1 Ocak 1996 tarihi itibariyle Türkiye'nin de taraf olduğu Patent İşbirliği 
Antlaşması, başvuru işlemlerinde merkezileştirmeyi sağlarken, Avrupa Patent Sözleşmesi bunun da 
ötesinde bir adım atmıştır. Yani başvuru işleminin yanısıra patent verilmesi işleminin de merkezileş-
tirilmesi sağlanmıştır. 



— 2 — 

Patentler verildikleri ülkelerde geçerlidirler. Diğer bir deyimle patentin sağladığı koruma 
patentin verildiği ülke sınırları içinde kalmaktadır. Diğer ülkelerde korumanın temin edilebilmesi 
için o ülkelerde de patent alınması zorunludur. Geleneksel sistemlerde patent alınabilmesi 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 tekrarlanmakta ve 
büyük masraflar yapılmaktadır. Oysa Avrupa Patent Sözleşmesi aracılığıyla yapılan tek bir başvuru 
ile Sözleşmeye üye 27 ülkede geçerli bir Avrupa Patentinin alınması mümkün olmaktadır. Böylece 
hem başvuru sahipleri, hem de üye ülkelerin patent ofislerinin işlemler için harcadıkları zaman, 
emek ve para azaltılmaktadır. 

Sözleşmenin, imzalanmasının üzerinden yaklaşık 30 yıl geçtikten sonra, teknik ve hukuki alan
daki gelişmeler ve 20 yıldan fazla süren uygulamanın getirdiği deneyim ışığında ayrıntılı bir göz
den geçirmeye tabi tutulması gerektiği düşünülmüştür. 

Gözden geçirme, kullanıcıların ihtiyaç ve önerileri ile üye ülkelerin önerileri ve Avrupa Patent 
Organizasyonunun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiştir. 

Sözleşmenin gözden geçirilmesinde, uluslararası hukuktaki gelişmeler dikkate alınmış, Sözleş
menin TRIPs Anlaşması, gelecekteki Topluluk patenti ve Patent Hukuku Anlaşması (PLT) ile 
uyumlu olması için gereken değişiklikler yapılmıştır. 

Ayrıca, Sözleşmede yer alan işlemlerle ilgili detaylar (şekli gereklilikler, süreler, ücretler) Uy
gulama Yönetmeliğine taşınmış, böylece Avrupa patent hukukunun ileride gerekebilecek uyum 
çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde yürütebilmesi sağlanmıştır. 

Avrupa patent sisteminin hukuki temelini modernize etmeyi amaçlayan bu revizyon çalışmaları 
için Kasım 2000'de bir Diplomatik Konferans toplanmış ve söz konusu Diplomatik Konferans 
29 Kasım 2000 tarihli bir Değişiklik Anlaşmasının imzalanması ile sonuçlanmıştır. Ülkemiz de Söz
leşmeye taraf bir devlet olarak adı geçen Diplomatik Konferansa katılmış ve Değişiklik Anlaş
masını imzalamıştır. 

2000 tarihli Avrupa Patent Sözleşmesi olarak adlandırılan Sözleşmenin yeni metni, 15 inci 
taraf devletin katılım belgesini Almanya Hükümetine teslim etmesinden 2 yıl sonra veya son taraf 
devletin katılım belgesini teslim etmesinden 3 ay sonra yürürlüğe girecektir (hangisi daha önce ger
çekleşirse). Değişiklik Anlaşmasını imzalayan diğer taraf devletler katılım belgelerini Almanya 
Hükümetine sunmaya başlamışlardır. Ancak henüz, Sözleşmenin yeni metninin yürürlüğe girmesini 
sağlayacak yeterlikte katılım belgesi sunulmamıştır. Ülkemizin de imzaladığı Avrupa Patent Söz
leşmesini değiştiren Değişiklik Anlaşmasına katılım belgesini sunması, Sözleşmeye taraf devlet 
olarak kalması için bir zorunluluktur. 

Avrupa Patent Sözleşmesinin değiştirilmesi sonucunda Sözleşmenin uygulama şeklini gösterir 
Yönetmelikte de bazı değişikliklere gidilmiştir. Sözleşme metninde yer alan; işlemlerle ilgili verilmesi 
gereken belgeler ve süreler, verilmesi gereken belgelerin şekli şartlan, bir işlemle ilgili talepte 
bulunabilecek kişi/kişilerin tanımı gibi uygulamaya yönelik ilave ayrıntıların Uygulama Yönetmeliğine 
taşınması gerektiği düşünülerek uygulamayla ilgili bir çok hüküm Sözleşme metninden çıkanlmış ve 
Yönetmeliğine aktanlmıştır. Ayrıca Sözleşme metnine yeni eklenen veya çıkanlan hükümlerle bağlan
tılı olarak Yönetmeliğe de yeni hükümler eklenmiş veya çıkanlmıştır. Bunun sonucunda hazırlanan 
"Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) Değiştirilmesine 
İlişkin Anlaşmanın Uygulama Yönetmeliği", Değişiklik Anlaşmasının uygulanabilmesi için bir zorun
luluk olduğundan, bu Yönetmeliğe de katılımın sağlanması gerekmektedir. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 21.11.2005 
Esas No.: 1/1075 
Karar No.: 105 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 15.7.2005 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 19.9.2005 tarihinde tali komisyon 
olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas komisyon 
olarak da Komisyonumuza havale edilen "Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin 
(Avrupa Patent Sözleşmesi) Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 17.11.2005 tarihinde Dışişleri Bakanlığı ile Türk Patent 
Enstitüsü temsilcilerinin de katılımları ile yaptığı 25 inci toplantısında incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; 5 Ekim 1973 tarihinde imzalanıp, 7 Ekim 1977 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa 
Patent Sözleşmesine katılmamız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 27.1.2000 tarihli 
ve 4504 sayılı Kanunla uygun bulunmuş ve Bakanlar Kurulu'nun 12.7.2000 tarih ve 24107 (1 inci 
mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7.6.2000 tarihli ve 842 sayılı "Avrupa Patentlerinin 
Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılmamız Hakkında Karar" ile Sözleş
meye taraf olmuştur. 

Söz konusu Sözleşme ile patent başvuru ve patent verilmesi işlemlerinin merkezileşmesi sağ
lanarak, üye ülkelerden birine yapılacak tek başvuru ile Sözleşmeye üye 27 ülkede Avrupa Paten
tinin alınması mümkün kılınmıştır. 

Sözleşmenin yürürlüğe girmesi üzerinden uzunca bir zaman geçtikten sonra üye ülkelerin 
deneyimlerinin ışığı altında, uluslararası hukuktaki gelişmeler de dikkate alınarak Avrupa Patent 
Sisteminin yeniden gözden geçirilmesi amacıyla, Kasım 2000'de bir diplomatik konferans toplan
mış ve söz konusu diplomatik konferans 29 Kasım 2000 tarihli Değişiklik Anlaşmasının imzalan
ması ile sonuçlanmıştır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde Anlaşma ile; 
- Avrupa Patent Sözleşmesinin, Sözleşme metninde yer alan; işlemlerle ilgili verilmesi gereken 

belgeler, süreler, verilmesi gereken belgelerle ilgili şekli şartların Sözleşme metninden çıkarılarak 
ayrıntıların Uygulama Yönetmeliğine aktarılmasının, 

- Sözleşmenin TRIPS Anlaşması, gelecekteki Topluluk Patenti ve Patent Hukuku Anlaşması 
(PLT) ile uyumlu olması için gerekli değişikliklerin yapılmasının, 

Öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Ülkemizin, Avrupa Patent Sözleşmesine taraf bir ülke olarak üyeliğin devamı için söz konusu 

Değişiklik Anlaşmasına katılmasının zorunlu olduğu, 
- Patent ile ilgili iç mevzuatımızın Sözleşmenin genel hükümleriyle uyumlu olduğu, 
- Ancak; hazırlanmakta olan yeni bir kanun tasarısı ile bu konuda tam bir uyumun sağlanacağı, 
- Sözleşme kapsamında halen 3400 Avrupa Patentinin ülkemize girmiş olduğu, 
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- Avrupa ve Türkiye için Patent konusunun çok önemli olduğu ve hukuka aykırı kullanımının 
haksız rekabete yol açtığı, 

İfade edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da 

benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mehmet Dülger 

Antalya 
Kâtip 

Metin Yılmaz 
Bolu 
Üye 

Aziz Akgül 
Diyarbakır 

Üye 
Halil Akyüz 

İstanbul 
Üye 

Ufuk Özkan 
Manisa 

Başkanvekili 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Mahmut Koçak 
Afyonkarahisar 

Üye 
Abdülbaki Türkoğlu 

Elazığ 
Üye 

Şükrü Mustafa Elekdağ 
İstanbul 

Üye 
Süleyman Gündüz 

Sakarya 

Sözcü 
Mustafa Dündar 

Bursa 
Üye 

Ramazan Toprak 
Aksaray 

Üye 
Züheyir Amber 

Hatay 
Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 
Abdullah Veli Şeyda 

Şırnak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ 
İLE İLGİLİ SÖZLEŞMENİN (AVRUPA 
PATENT SÖZLEŞMESİ) DEĞİŞTİRİL
MESİNE İLİŞKİN ANLAŞMAYA KATIL
MAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.- Son olarak 17 Aralık 1991 

tarihinde gözden geçirilen, 5 Ekim 1973 tarihli 
"Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Söz
leşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) Değiştiril
mesine İlişkin Anlaşma"ya katılmamız uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ 
İLE İLGİLİ SÖZLEŞMENİN (AVRUPA 
PATENT SÖZLEŞMESİ) DEĞİŞTİRİL
MESİNE İLİŞKİN ANLAŞMAYA KATIL
MAMIZIN 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. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V. 
M. V. Gönül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K, Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı V. 
H. Çelik 
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SON OLARAK 17 ARALIK 1991 TARİHİNDE GÖZDEN GEÇİRİLEN, 5 EKİM 1973 
TARİHLİ AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞMENİN 

(AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ) DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMA 

GİRİŞ 

AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNE TARAF OLAN DEVLETLER, 

Avrupa Patent Sözleşmesi çerçevesinde Avrupa ülkelerinin işbirliği ve patent verilmesi 
işlemlerinin tek bir prosedür ile yapılmasının Avrupa'nın hukuki ve ekonomik bütünlüğüne 
önemli katkılar sağlayacağı göz önünde bulundurularak, 

Avrupa patent sisteminin daha fazla geliştirilmesi için temellerin atılması suretiyle, Avrupa'da 
yeniliklerin ve ekonomik büyümenin daha etkin bir şekilde teşvik edilmesi arzu edilerek, 

Avrupa Patent Sözleşmesinin, patent sisteminin giderek artan uluslararası karakteri ışığında, 
son şeklinden bu yana meydana gelen teknolojik ve hukuki gelişmelere uyum sağlaması arzu 
edilerek, 

AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR: 

MADDE 1 
AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 

Avrupa Patent Sözleşmesi aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

1. Aşağıdaki yeni Madde 4a, Madde 4'ten sonra gelecek şekilde eklenecektir: 

Madde 4a 
Taraf Devletlerin Bakanlar Konferansı 

Taraf devletlerin patent işlerinden sorumlu bakanlarından oluşan bakanlar konferansı, 
Organizasyon ve Avrupa patent sistemi ile ilgili konulan tartışmak üzere, en azından her beş 
yılda bir toplanacaktır. 

2. Madde 11 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir; 

Madde Jl 
Üst düzey çalışanların atanması 

(1) Avrupa Patent OfisiJJâfikgnı, İdari Konsey tarafından atanır. 
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(2) Başkan yardımcıları, Avrupa Patent Ofisi Başkanının görüşü alındıktan sonra İdari 
Konsey tarafından atanır. 

(3) Temyiz Kurulları ve Genişletilmiş Temyiz Kurulu üyeleri, Başkanları da dahil 
olmak üzere, Avrupa Patent Ofisi Başkanının teklifi üzerine İdari Konsey tarafından atanır. 
Bu kişiler, Avrupa Patent Ofisi Başkanının görüşü alındıktan sonra, idari Konsey tarafından 
yeniden atanılabilirler. 

(4) îdari Konsey, 1 ila 3 üncü paragraflarda belirtilen çalışanlar üzerinde disiplin 
yetkisini kullanır. 

(5) idari Konsey, Avrupa Patent Ofisi Başkanının görüşünü aldıktan sonra, taraf 
devletlerin ulusal mahkemelerinin veya benzeri adli makamlarının hukuki olarak yeterli olan 
üyelerini de, Genişletilmiş Temyiz Kurulu üyeleri olarak atayabilir; bu görevliler aynı 
zamanda, adli faaliyetlerini ulusal düzeyde devam ettirebilirler. Bu kişiler, üç yıllık bir süre 
için atanır ve yeniden atanmaları da mümkündür. 

3. Madde 14 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 14 
Avrupa Patent Ofisi, Avrupa patent başvurulan ve diğer belgelerin dili 

(1) Avrupa Patent Ofisi'nin resmi dilleri, ingilizce, Fransızca ve Almanca'dır. 

(2) Bir Avrupa patent başvurusu, resmi dillerden biri ile veya başka herhangi bir dilde 
yapılmış ise, Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak resmi dillerden birine çevrilmesi ile 
yapılır. Avrupa Patent Ofisi nezdinde yapılacak tüm işlemler süresince, böyle bir çeviri, 
başvurunun ilk haline uygun bir şekle getirilebilir. Eğer gerekli çeviri yasal süresi içinde 
verilmezse, söz konusu başvuru geri çekilmiş sayılır. 

(3) Uygulama Yönetmeliğinde aksi belirtilmedikçe, Avrupa patenti başvurusunun 
veya çevirisinin yapıldığı Avrupa Patent Ofisi'nin resmi dili, Avrupa Patent Ofisi nezdindeki 
tüm işlemlerde işlem dili olarak kullanılır. 

(4) ikametgahı veya iş merkezi, resmi dili İngilizce, Fransızca veya Almanca'dan 
başka bir dil olan bir taraf devletin şuurları içinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler, ve o 
devletin yurtdışında ikamet eden vatandaşlan, belirli bir süre içinde verilmesi gereken 
belgeleri, o devletin resmi bir dilinde verebilirler. Ancak bu kişiler, Avrupa Patent Ofisi'nin 
resmi dillerinden birine yapılan bir çeviriyi, Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak 
vereceklerdir. Avrupa patent başvurusunu oluşturan belgelerin dışındaki herhangi bir belge, 
belirlenen dillerden biri ile verilmemişse veya çevirisi süresi içinde verilmemişse, bu belge 
verilmemiş kabul edilir. 

(5) Avrupa patent başvurulan, işlem dilinde yayımlanır. 

(6) Avrupa patentlerinin fasikülleri işlem dilinde yayımlanır, bu yayında, istemlerin 
Avrupa Patent Ofisinin diğer iki resmi dilindeki çevirisi de bulunur. 

(7) Avrupa Patent Ofisi'nin üç resmi dilinde, 
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(a) Avrupa Patent Bülteni; 

(b) Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi, 

yayınlanır. 

(8) Avrupa Patent Siciline yapılan kayıtlar, Avrupa Patent Ofisi'nin üç resmi dilinde 
tutulur. Şüpheye düşülmesi durumunda, işlem dilinde girilen kayıtlar geçerli olur. 

4. Madde 16 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 16 
Kabul Bölümü 

Kabul Bölümü, başvuru belgelerinin incelenmesinden ve Avrupa patent başvurularının 
şekli şartlarının incelenmesinden sorumludur. 

5. Madde 17 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 17 
Araştırma Bölümleri 

Araştırma Bölümleri, Avrupa araştırma raporlarının hazırlanmasından sorumludur. 

6. Madde 18 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 18 
İnceleme Bölümleri 

(1) İnceleme Bölümleri, Avrupa patent başvurularının incelenmesinden sorumludur. 

(2) Bir inceleme Bölümü, üç teknik inceleme uzmanından oluşur. Bununla birlikte, 
son karar verilmeden önce inceleme görevi, bir genel kural olarak bölüm üyelerinden birine 
verilir. Sözlü işlemler ilgili İnceleme Bölümü nezdinde yapılır. İnceleme Bölümü, eğer 
alınacak kararın niteliği o şekilde gerektiriyorsa, hukuki yönden yeterli bir inceleme 
uzmanınm ilave edilmesi suretiyle genişletilir. Oylamada eşitlik olması halinde, Bölüm 
Başkanının oyu belirleyicidir. 

7. Madde 21 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 21 
Temyiz Kurulları 

(1) Temyiz Kurulları, Kabul Bölümünün, İnceleme Bölümlerinin, İtiraz Bölümlerinin 
ve Hukuk Bölümünün kararlarına karşı yapılan temyizlerin incelenmesinden sorumludur. 

(2) Kabul Bölümü veya Hukuk Bölümü kararlarına ilişkin temyizler için görev 
yapacak olan Temyiz Kurulu, hukuki açıdan yeterli üç üyeden oluşur. 
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(3) Bir İnceleme Bölümünün kararma ilişkin temyizler için görev yapacak olan 
Temyiz Kurulu: 

(a) Karar, bir Avrupa patent başvurusunun reddi, bir Avrupa patentinin verilmesi, 
kısıtlanması veya hükümsüz kıhnmasuıa ilişkin ise, ve böyle bir karar, üye sayısı dörtten az 
olan bir İnceleme Bölümü tarafmdan alınmış ise, iki teknik ve bir hukuki açıdan yeterli 
üyeden; 

(b) Karar, dört üyeden oluşan bir İnceleme Bölümü tarafından alınmış ise veya 
Temyiz Kurulu temyizin niteliğinin o şekilde gerektirdiği görüşünde ise, üç teknik ve iki 
hukuki açıdan yeterli Üyeden; 

(c) Diğer bütün durumlarda, üç hukuki açıdan yeterli üyeden 

oluşur. 

(4) Bir itiraz Bölümünün kararma karşı yapılacak temyizler için, Temyiz Kurulu: 

(a) Karar, üç üyeden oluşan bir İtiraz Bölümü tarafından alınmış ise, iki teknik ve bir 
hukuki açıdan yeterli üyeden; 

(b) Karar, dört üyeden oluşan bir İtiraz Bölümü tarafından alınmış ise veya Temyiz 
Kurulu temyizin niteliğinin o şekilde gerektirdiği görüşünde ise, üç teknik ve iki hukuki 
açıdan yeterli üyeden; 

oluşur. 

8. Madde 22 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 22 
Genişletilmiş Temyiz Kurulu 

(1) Genişletilmiş Temyiz Kurulu: 

(a) Temyiz Kurulları tarafından atıfla bulunulmuş hukuki konularda karar 
verilmesinden; 

(b) Madde 112 uyarınca, Avrupa Patent Ofisi Başkam tarafından atıfta bulunulmuş 
hukuki konularda görüş bildirilmesinden; 

(c) Madde 112a uyarınca, Temyiz Kurullarının aldığı kararların gözden geçirilmesi 
amacıyla verilmiş olan dilekçelerin karara bağlanmasından 

sorumludur. 

(2) Paragraf l(a) ve (b) kapsamındaki işlemlerde, Genişletilmiş Temyiz Kurulu, beş 
hukuki ve iki teknik açıdan yeterli üyeden oluşur. Paragraf l(c) kapsamındaki işlemlerde, 
Genişletilmiş Temyiz Kurulu, Uygulama Yönetmeliğinde sözü edilen üç veya beş üyeden 
oluşur. Bütün işlemlerde, hukuki açıdan yeterli bir üye, Başkanlık görevini üstlenir. 
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9. Madde 23 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 23 
Kurul üyelerinin bağımsızlığı 

(1) Genişletilmiş Temyiz Kurulu ve Temyiz Kurullarının üyeleri, beş yıllık bir dönem 
için atanırlar ve bu dönemde, görevden alınmayı gerektirebilecek ciddi nedenlerin olması ve 
İdari Konseyin, Genişletilmiş Temyiz Kurulunun bir teklifi üzerine bu doğrultusunda bir karar 
alması dışında, görevden alınamayacaklardır. Birinci cümlede belirtilen hususa rağmen, Kurul 
üyelerinin görev süresi, istifa ettikleri veya Avrupa Patent Ofisinin daimi çalışanlanna ilişkin 
Hizmet Yönetmeliğine uygun olarak emekli oldukları takdirde sona erer. 

(2) Kurul üyeleri, Kabul Bölümü, inceleme Bölümleri, İtiraz Bölümleri veya Hukuk 
Bölümünde üye olamayacaklardır. 

(3) Kurul üyeleri, kararlarında, hiçbir talimata bağlı olmayacak ve sadece bu Sözleşme 
hükümlerine uyacaklardır. 

(4) Temyiz Kurullarına ve Genişletilmiş Temyiz Kuruluna yönelik Prosedür Kurallan, 
Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak oluşturulur. Bu kurallar, İdari Konseyin onayına 
tabidir. 

10. Madde 33 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 33 
Belirli durumlarda İdari Konseyin Yetkisi 

(1) İdari Konsey aşağıdaki hükümleri değiştirme yetkisine sahiptir: 

(a) Bu Sözleşmede belirlenen süreler; 

(b) Bu Sözleşmenin II ila VIII. Bölümlerinin ve X. Bölümünün, patentlerle ilgili 
uluslararası antlaşmalarla veya Avrupa Topluluğu'nun patentlerle ilgili mevzuatıyla uyumlu 
hale getirilmesi; 

(c) Uygulama Yönetmeliği. 

(2) İdari Konsey, bu Sözleşmeye uygun olarak, aşağıdaki hükümleri kabul etme veya 
değiştirme yetkisine sahiptir: 

(a) Mali Yönetmelik; 

(b) Daimi çalışanlara ilişkin Hizmet Yönetmeliği ve Avrupa Patent Ofisinin diğer 
çalışanlarının istihdam şartlan, sözü edilen daimi ve diğer çalışanların maaş cetvelleri, ve 
aynca, herhangi bir ek ödeneğin verilmesine yönelik hususlar ve kurallar; 

(c) Emeklilik Programı Yönetmeliğini ve maaşlardaki artışlara karşılık gelecek şekilde 
mevcut emekli maaşlarına uygun bir artış yapılması; 
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(d) Ücretlere ilişkin Kurallar; 

(e) Prosedür Kuralları. 

(3) Madde 18 paragraf 2'de belirtilen hususlara rağmen, İdari Konsey, deneyimleri 
ışığında, belirli kategoriler kapsamındaki durumlarda, İnceleme Bölümlerinin bir teknik 
inceleme görevlisinden oluşmasına karar vermeye yetkilidir. Böyle bir karar iptal edilebilir. 

(4) İdari Konsey, Avrupa Patent Ofisi Başkanım, devletlerle, hükümetler arası 
kuruluşlarla ve bu gibi kuruluşlarla anlaşma sonucu kurulan dokümantasyon merkezleriyle, 
Avrupa Patent Organizasyonu adına görüşmeler yapmak ve İdari Konseyin onayı ile, bunları 
anlaşmalarla sonuçlandırmakla görevlendirmeye yetkilidir. 

(5) İdari Konsey, Paragraf l(b)'ye göre: 

- Uluslararası bir antlaşma yürürlüğe girmeden önce, bu antlaşmayla ilgili; 

- Avrupa Topluluğu mevzuatı yürürlüğe girmeden önce, veya bu mevzuatın uygulanabilmesi 
için bir süre öngörülmüş ise, bu sürenin bitmesinden önce bu mevzuat ile ilgili, 

bir karar alamaz. 

11. Madde 35 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 35 
Oylama kuralları 

(1) İdari Konsey, Paragraf 2 ve 3'de belirtilenler dışındaki kararlarını, temsil edilen ve 
oy kullanan Taraf Devletlerin oy çokluğu esasına göre alır. 

(2) İdari Konseyin, Madde 7, Madde 11 - paragraf 1, Madde 33 - paragraf 1 (a) ve (c) 
ve 2 ila 4, Madde 39 - paragraf 1, Madde 40 - paragraf 2 ve 4, Madde 46, Madde 134a, Madde 
149a - paragraf 2, Madde 152, Madde 153 - paragraf 7, Madde 166 ve Madde 172'ye göre 
yetkilendirildiği konularda karar verebilmesi için temsil edilen ve oy kullanan Taraf 
Devletlerin oylarının dörtte üç çoğunluğu gerekir. 

(3) İdari Konseyin, Madde 33 paragraf l(b)'ye göre yetkilendirildiği konuda karar 
verebilmesi için oylamada Taraf Devletlerin oybirliği gerekir. İdari Konsey, bu gibi kararları, 
ancak tüm Taraf Devletler temsil edildiği takdirde alır. Madde 33 - paragraf l(b)'ye dayanarak 
alınan bir karar, bir Taraf Devletin, karar tarihinden itibaren on iki ay içinde, söz konusu 
kararın kendisini bağlamayacağım beyan etmesi halinde geçerli olmayacaktır. 

(4) Çekimserler, oy olarak dikkate alınmayacaktır. 

12. Madde 37 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 37 
Bütçenin finansmanı 

Organizasyonun bütçesi: 
(a) Organizasyonun öz kaynaklarından; 

(b) Taraf Devletlerin, Avrupa patentleri için aldığı yıllık ücretlerden yaptığı 
ödemelerden; 
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(c) Gerekli durumlarda, Taraf Devletlerce yapılan özel mali katkılardan; 

(d) Uygun olan durumlarda, Madde 146'da sözü edilen gelirlerden; 

(e) Uygun olan durumlarda, ve sadece maddi aktifler için, arazi veya binalara ilişkin 
üçüncü kişilerden alınan borçlardan; 

(f) Uygun olan durumlarda, belirli projeler için üçüncü kişilerin finansmanından 

karşılanır. 

13. Madde 38 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 38 
Organizasyonun öz kaynakları 

Organizasyonun öz kaynaklan: 

(a) ücretler ve diğer kaynaklardan elde edilen tüm gelirlerden ve ayrıca 
Organizasyonun rezervlerinden; 

(b) Uygun rezervlerin sağlanmasıyla, Organizasyonun emeklilik programına destek 
vermek amacıyla tasarlanmış, Organizasyonun özel türde bir varlığı olarak değerlendirilecek 
olan Emekli Sandığı Rezervi kaynaklarından 

oluşur. 

14. Madde 42 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 42 
Bütçe 

(1) Organizasyonun bütçesi dengeli olmalıdır. Bütçe, Mali Yönetmelikte belirtilen ve 
genel olarak kabul gören muhasebe ilkelerine uygun olarak yapılır. Gerekirse, değiştirilebilir 
veya ek bütçeler yapılabilir. 

(2) Bütçe, Mali Yönetmelikte belirlenmiş olan hesap biriminde hazırlanır. 

15. Madde 50 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 50 
Mali Yönetmelik 

Mali Yönetmelik, özellikle: 

(a) Bütçenin oluşturulması ve uygulanmasına, hesapların düzenlenmesi ve denetiminin 
yapılmasına ilişkin prosedürü; 

(b) Taraf Devletler tarafından Organizasyonca erişilebilir hale getirilmesi gereken, 
Madde 37 ile sağlanan ödemeler ve katkılara ve Madde 41 ile sağlanan avanslara ilişkin 
yöntem ve prosedürü; 

(c) Yetkilendirme ve muhasebe görevlilerinin sorumluluklarına ilişkin kural lan ve 
onların denetimine yönelik düzenlemeleri; 
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(d) Madde 39, 40 ve 47 ile sağlanan faiz oranlarını; 

(e) Madde 146'ye göre ödenebilir katkıların hesaplanması yöntemini; 

(f) İdari Konsey tarafmdan kurulan Bütçe ve Finans Komitesine verilen görevleri ve 
bu Komitenin oluşumunu; 

(g) Bütçe ve yıllık mali durumların dayandığı genel olarak kabul edilmiş muhasebe 
ilkelerini 

tesis eder. 

16. Madde Sİ aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 51 
Ücretler 

(1) Avrupa Patent Ofisi, bu Sözleşme kapsamında yürütülen resmi herhangi bir iş veya 
işlem için ücret alabilir. 

(2) Bu Sözleşme ile belirlenenlerin dışındaki ücret ödeme süresine, Uygulama 
Yönetmeliğinde yer verilir. 

(3) Uygulama Yönetmeliği, bir ücretin ödenmesini hükmettiğinde, bu ücretin süresi 
içinde ödenmemesinin sonuçlarına da yer verir. 

(4) Ücretlere ilişkin Kurallar, özellikle ücret miktarlarını ve ödeme şekillerini belirler. 

17. Madde 52 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 52 
Patentlenebilir buluşlar 

(1) Avrupa patentleri; yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir 
olması koşuluyla, teknolojinin tüm alanlarında, herhangi bir buluş için verilir. 

(2) Paragraf l'in içeriği dahilinde, özellikle aşağıda belirtilenler buluş olarak kabul 
edilmez: 

(a) keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler; 

(b) estetik yaratmalar; 

(c) zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar ve bilgisayar 
programlan; 

(d) Bilgi sunumları; 

(3) Paragraf 2, içinde belirttiği konu veya faaliyetlerle ilgili bir Avrupa patent 
başvurusu veya Avrupa patentinin, sadece bu konu ve faaliyetlerle ilgili kısımlarım 
patentlenebilirliğin dışmda bırakır. 
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18. Madde 53 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 53 
Patentlenebilirlik istisnaları 

Avrupa patentleri, aşağıdaki durumlarda verilmez; 

(a) ticari kullanımı "toplumsal düzene" veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar. Böyle 
bir aykırılık olduğu sonucuna, buluşun bu gibi kullanımının taraf devletlerin tamamı veya bir 
kısmında sadece yasa veya yönetmelikçe yasaklanmış olması suretiyle varılmaz; 

(b) bitki veya hayvan çeşitleri veya bitki veya hayvanların üretilmesi için esas olan 
biyolojik işlemler; bu hüküm, mikrobiyolojik işlemlere veya bu alandaki ürünlere 
uygulanmaz; 

(c) insan veya hayvan vücuduna uygulanan cerrahi veya tedavi usulleri ile insan veya 
hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri; bu hüküm, bu usullerin herhangi birinde kullanılan 
ürünlere, özellikle terkip veya maddelere, uygulanmaz. 

19. Madde 54 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 54 
Yenilik 

(1) Buluş, tekniğin bilinen durumuna dahil değilse yeni sayılır. 

(2) Tekniğin bilinen durumu, Avrupa patent başvurusunun başvuru tarihinden önce, 
yazılı veya sözlü açıklama yoluyla, kullanım veya başka herhangi bir yolla toplumca 
erişilebilir olan herşeyi kapsar. 

(3) Buna ek olarak, başvuru tarihi paragraf 2'de belirtilen tarihten önce olan ve bu 
tarihte veya daha sonra yayınlanmış olan Avrupa patent başvurularının içeriği, tekniğin 
bilinen durumu içinde sayılır. 

(4) Tekniğin bilinen durumuna dahil herhangi bir madde veya terkip, Madde 53 (c)'de 
belirtilen bir usulde kullanılırsa ve bu tür bir kullanım tekniğin bilinen durumuna dahil 
değilse, paragraf 2 ve 3 bunların patentlenebilirliklerini engellemez; 

(5) Paragraf 2 ve 3, Madde 53 (c)'de belirtilen herhangi bir usulde belirli bir şekilde 
kullanılıyorsa ve bu tür bir kullanım tekniğin bilinen durumuna dahil değilse, paragraf 4 te 
belirtilen herhangi bir madde veya terkibin patentlenebilirliklerini engellemez; 

20. Madde 60 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 60 
Avrupa Patentine ilişkin hak 

(1) Bir Avrupa Patentine ilişkin hak, buluş sahibine veya onun halefine aittir. Buluş 
sahibi bir işçi ise, bir Avrupa patentine ilişkin hak, işçinin esas olarak istihdam edildiği 
devletin yasasma göre belirlenir. Eğer işçinin esas olarak istihdam edildiği devlet tespit 
edilemezse, uygulanacak yasa, işçinin bağlı olduğu işverenin işyerinin bulunduğu devletin 
yasasıdır. 

(2) Eğer iki veya daha fazla sayıda kişi, birbirlerinden bağımsız olarak bir buluş 
yapmış ise, Avrupa patentine ilişkin hak, Avrupa patent başvurusunu en erken tarihte yapmış 
olan kişiye, söz konusu başvurunun yayınlanmış olması şartı ile ait olur. 
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(3) Avrupa Patent Ofisi nezdinde yapılan işlemler için, başvuru sahibi Avrupa 
Patentine yönelik hakkın kullanılmasında yetkili sayılır. 

21. Madde 61 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 61 
Hakkı olmayan kişiler tarafından yapılan Avrupa patent başvuruları 

(1) Avrupa Patenti almasına, başvuru sahibinden başka bir kişinin hakkı olduğu son 
bir kararla hükmedilmişse, Uygulama Yönetmeliği'ne göre, bu kişi: 

(a) Avrupa patent başvurusunu, başvuru sahibi yerine kendi başvurusu gibi yürütebilir 

(b) aynı buluş için yeni bir Avrupa patent başvurusu yapabilir, veya 

(c) Avrupa patent başvurusunun reddedilmesini talep edebilir. 

(2) Madde 76 - paragraf 1, paragraf l(b)'ye göre yapılan yeni bir Avrupa patent 
başvurusuna da uygulanır. 

22. Madde 65 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 65 
Avrupa patentinin Çevirisi 

(1) Avrupa Patent Ofisi tarafından verilmiş, değiştirilmiş veya kısıtlanmış bir 
Avrupa Patenti, herhangi bir Taraf Devletin resmi dillerinden birinde hazırlanmamışsa, bu 
Devlet, patent sahibinden, verilmiş, değiştirilmiş veya kısıtlanmış patentin bir çevirisini, 
patent sahibinin tercih ettiği Taraf Devletin resmi dillerinden birinde veya o Devlet resmi 
dillerden özellikle birinin kullanımını belirlemişse o dilde, kendi Merkezi Sınai Mülkiyet 
Ofisine vermesini isteyebilir. Çevirinin verilmesi için gerekli olan süre, ilgili Devlet daha 
uzun bir süre belirlememişse, Avrupa patentinin verildiğinin, değiştirilmiş veya kısıtlanmış 
haliyle devam edeceğinin Avrupa Patent Bülteninde yayımmdan itibaren üç ay sonra sona 
erer. 

(2) Paragraf l'e uygun olarak düzenleme yapan herhangi bir Taraf Devlet, patent 
sahibinden, çevirilerin yayın masraflarının, belirleyeceği bir süre içinde, tamamının veya bir 
kısmının ödenmesini isteyebilir. 

(3) Herhangi bir Taraf Devlet, paragraf 1 ve 2 uyarınca düzenlenen hükümlere 
uyulmadığım tespit ederse, Avrupa patentinin o devlette, basından beri geçersiz kabul 
edileceğine dair düzenleme yapabilir. 

23. Madde 67 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 67 
Avrupa patent başvurusunun yayınından sonra doğan haklar 

(1) Bir Avrupa Patent başvurusu, yayınlandığı tarihten itibaren, başvuru sahibine, 
başvuruda belirlenmiş Taraf Devletlerde, Madde 64'te belirtildiği gibi bir korumayı geçici 
olarak sağlar. 
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(2) Herhangi bir Taraf Devlet, bir Avrupa patent başvurusunun Madde 64'teki gibi bir 
korumayı sağlamayacağım belirtebilir. Bununla birlikte, yayınlanmış Avrupa Patent 
başvurusuna ilişkin koruma, ilgili devlet yasalarının incelenmemiş ulusal patent 
başvurularının zorunlu yayınından oluşan korumadan daha az olamaz. Her koşulda, her taraf 
devlet başvuru sahibine, Avrupa patent başvurusunun yayımı tarihinden itibaren, o devlette 
buluşu, ulusal patentin ihlaline ilişkin ulusal yasaya göre sorumlu olacak şekilde kullanan 
kişiden, en azından uygun bir tazminat talebi hakkı verir. 

(3) Resmi dili, işlem dilinden farklı olan herhangi bir Taraf Devlet, yukarıda paragraf 
1 ve 2'de belirtilen geçici korumanın, başvuru sahibinin tercih ettiği Taraf Devletin resmi 
dillerinden birinde veya o Devlet resmi dillerden özellikle birinin kullanımını belirlemişse o 
dilde hazırlanan istemlerin çevirisinin; 

(a) ulusal kanunda belirtildiği şekilde toplumca erişilebilir hale getirilmesine, veya 

(b) adı geçen Devlette buluşu kullanan kişiye bildirilmesine 

kadar geçerli olmayacağına dair düzenleme yapabilir. 

(4) Avrupa Patent Başvurusu, geri çekildiği, geri çekilmiş sayıldığı veya sonuçta 
reddedildiğinde, yukarıda paragraf 1 ve 2'de belirtilen etkilere hiç sahip olmamış sayılır. Aynı 
durum, bir Taraf Devletin belirlenmesinin geri çekildiği veya geri çekilmiş sayıldığı Avrupa 
Patent başvurusunun etkilerine yönelik olarak da uygulanır. 
24. Madde 68 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 68 
Avrupa Patentinin hükümsüzlüğünün veya kısıtlanmasının etkisi 

Avrupa patent başvurusu ve bunun sonucundaki patent; itiraz, kısıtlama veya hükümsüzlük 
işlemleriyle kısıtlandığı veya hükümsüz kılındığı durumlarda, Madde 64 ve 67'de belirtilen 
etkilere başından beri sahip olmamış sayılır. 

25. Madde 69 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 69 
Korumanın kapsamı 

(1) Bir Avrupa patenti veya Avrupa patent başvurusunun sağladığı korumanın 
kapsamı, istemler ile belirlenir. Bununla beraber, tarifiıame ve resimler, istemlerin 
yorumlanmasında kullanılır. 

(2) Avrupa Patentinin verilmesine kadar geçen süre için, Avrupa Patent başvurusunun 
sağladığı korumanın kapsamı, başvurunun yayınlanmış halinde yer alan istemler ile 
belirlenir. Ancak, verilen Avrupa patenti veya itiraz, kısıtlama veya hükümsüzlük işlemleri ile 
değiştirilen Avrupa patenti, başvurunun sağladığı korumayı, koruma alanının genişletilmemiş 
olması şartıyla geriye dönük olarak belirler. 

26. Madde 70 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 70 
Avrupa patent başvurusunun veya Avrupa patentinin bağlayıcı metni 

(1) Bir Avrupa patent başvurusunun veya bir Avrupa patentinin işlem dilindeki metni, 
Avrupa Patent Ofisi nezdindeki ve tüm taraf devletlerdeki işlemlerde bağlayıcı metindir. 
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(2) Ancak, Avrupa patent başvurusu, Avrupa Patent Ofısi'nin resmi dillerinden farklı 
bir dilde yapılmış ise, bu Sözleşme kapsamında yapılmış başvurunun metni bağlayıcı 
metindir. 

(3) Herhangi bir Taraf Devlet, Sözleşmede belirtildiği şekilde kendi resmi dilindeki bir 
çevirinin, bu çevirinin sağladığı korumanın, Avrupa patenti başvurusu veya patentinin işlem 
dilinde olan metninin sağladığı korumadan daha dar kapsamlı olması durumunda, 
hükümsüzlük işlemleri hariç, bağlayıcı metin olarak kabul edileceğine dair düzenleme 
yapabilir. 

(4) Paragraf 3'e göre bir hükmü kabul etmiş olan herhangi bir Taraf Devlet: 
(a) Başvuru veya patent sahibinin, Avrupa Patent başvurusunun veya Avrupa 

Patentinin düzeltilmiş çevirisini verebilmesine izin vermelidir. Bu düzeltilmiş çevirinin, 
Madde 65 - paragraf 2 ve Madde 67 - paragraf 3'e göre Taraf Devlet tarafından oluşturulan 
koşullar sağlanıncaya kadar hiçbir hukuki etkisi olmayacaktır; 

(b) Düzeltilmiş çevirinin yürürlüğe girmesinden sonra, o Devlette, iyi niyetli olarak 
buluşu kullanmakta olan veya buluşun kullanımı için etkili ve ciddi hazırlıklar yapmış olan 
bir kişinin, bu kullanımının başvurunun veya patentin ilk çevirisine göre ihlal sayılmadığı 
durumlarda, iş alanında kullanımına veya bununla ilgili ihtiyaçları için, ücretsiz olarak, bu tür 
kullanıma devam edilmesine ilişkin düzenleme getirebilir. 

27. Madde 75 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 75 
Bir Avrupa Patent başvurusunun yapılması 

(1) Bir Avrupa Patent Başvurusu 

(a) Avrupa Patent Ofisine yapılır, veya 

(b) Eğer Taraf Devlet kanunu izin veriyor ise ve Madde 76 - Paragraf 1 uyarınca, söz 
konusu Devletin merkezi sınai mülkiyet ofisine veya o devletin yetkili başka bir 
makamına yapılır. Bu yolla yapılan herhangi bir başvuru, Avrupa Patent Ofisi'ne aynı 
tarihte yapılmış bir başvuru gibi aynı etkiye sahip olacaktır. 

(2) Paragraf 1, herhangi bir Taraf Devlette: 

(a) konusu itibari ile, o devletin yetkili makamlarının ön onayı olmaksızın yurtdışına 
duyurulamayacak buluşlara ilişkin, veya 

(b) herhangi bir başvurunun başlangıçta ulusal bir makama yapılmasını veya ön onaya 
bağlı olarak yetkili kılınmış başka bir makama doğrudan yapılmasını düzenleyen 

yasal veya düzenleyici hükümlerin uygulanmasına engel olmayacaktır. 

28. Madde 76 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 76 
Bölünmüş Avrupa patent başvurulan 

(1) Herhangi bir bölünmüş Avrupa patent başvurusu, Uygulama Yönetmeliğine uygun 
olarak doğrudan Avrupa Patent Ofisine yapılır. Bu başvuru, ancak konusu daha önceki 
başvurunun yapılmış ilk halinin kapsamım aşmayacak şekilde yapılabilir; bu gerek yerine 
getirildiği sürece, bölünmüş patent başvurusu, daha önceki başvuru tarihinde yapılmış sayılır 
ve onun rüçhan hakkından yararlanır. 
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(2) Bölünmüş bir Avrupa patenti başvurusu yapıldığı anda, önceki başvuruda 
belirlenmiş tüm Taraf Devletler, bölünmüş başvuruda da belirlenmiş sayılır. 

29. Madde 77 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 77 
Avrupa patent başvurularının iletilmesi 

(1) Bir Taraf Devletin merkezi sınai mülkiyet ofisi, kendisine veya o devletteki başka 
bir yetkili makama yapılan herhangi bir Avrupa Patent başvurusunu, Uygulama 
Yönetmeliğine uygun olarak Avrupa Patent Ofisine üetir. 

(2) Konusu gizlilik arzeden herhangi bir Avrupa patent başvurusu, Avrupa Patent 
Ofisine iletilmez. 

(3) Avrupa Patent Ofisine süresinde iletilmeyen her hangi bir Avrupa patent başvurusu 
geri çekilmiş sayılır. 

30. Madde 78 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 78 
Bir Avrupa patent başvurusunun gerekleri 

(1) Bir Avrupa patent başvurusu: 

(a) bir Avrupa patenti verilmesine ilişkin talep; 

(b) buluşun tarifhamesi; 

(c) istem veya istemler; 

(d) tarifhame veya istemlerde atıfta bulunulan resimler; 

(e) özet 

içermeli ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirmelidir. 

(2) Bir Avrupa patent başvurusu, başvuru ve araştırma ücretinin ödenmesine tabidir. 
Eğer başvuru veya araştırma ücreti süresi içinde ödenmezse, başvuru geri çekilmiş sayılır. 

31. Madde 79 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 79 
Taraf Devletlerin belirlenmesi 

(1) Bir Avrupa patent başvurusu yapıldığmda, Sözleşmeye Taraf tüm Devletler, bir 
Avrupa patenti verilmesine ilişkin talepte belirlenmiş sayılır. 

(2) Bir Taraf Devletin belirlenmesi, belirleme ücretinin ödenmesine tabi olabilir. 
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(3) Bir Taraf Devletin belirlenmesinden, Avrupa Patentinin verilmesine kadar 
herhangi bir zamanda vazgeçilebilir. 

32 Madde 80 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 80 
Başvuru tarihi 

Bir Avrupa Patent başvurusunun yapıldığı tarih, Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen 
gerekliliklerin yerine getirildiği tarihtir. 

33. Madde 86 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 86 
Bir Avrupa patent başvurusu için yıllık ücretler 

(1) Bir Avrupa Patent başvurusu için yıllık ücreder, Uygulama Yönetmeliğine uygun 
olarak Avrupa Patent Ofisine ödenir. Bu ücretler, başvuru tarihinden itibaren hesaplanan 
üçüncü yıl ve bunu takip eden her yıl için söz konusudur. Eğer bir yıllık ücret süresinde 
ödenmezse, başvuru geri çekilmiş sayılır. 

(2) Yıllık ücretlerin ödenmesi zorunluluğu, Avrupa patentinin verilmesine ilişkin 
yayının yapıldığı yıla ait yıllık ücretin ödenmesiyle sona erer. 

34. Madde 87 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 87 
Rüçhan hakkı 

(1) Usulüne uygun olarak; 

(a) Sınai Mülkiyetin Korunmasına yönelik Paris Sözleşmesine taraf olan bir devlette, 
veya 

(b) Dünya Ticaret Örgütünün herhangi bir üye Devletinde; 

patent, faydalı model veya faydalı belge için bir başvuruda bulunmuş herhangi bir kişi veya 
halefi, aynı buluş için bir Avrupa patent başvurusu yapmak amacıyla, ilk başvurunun 
yapıldığı tarihten itibaren on iki aylık bir süre içinde, rüçhan hakkından yararlanır. 

(2) Bir Devletin ulusal kanununa veya bu Sözleşme de dahil olmak üzere ikili veya 
çok taraflı anlaşmalara göre yapılmış olan usulüne uygun bir ulusal başvuruya eşdeğer her 
başvuru için bir rüçhan hakkının doğduğu kabul edilir. 

(3) Usulüne uygun bir ulusal başvuru ile, başvurunun sonucu ne olursa olsun, 
başvurunun yapıldığı tarihi, başvuru tarihi olarak almaya yeterli olan bir başvuru 
kastedilmektedir. 
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(4) Aynı Devlete veya o Devlet için yapılmış olan ve önceki ilk başvuru ile aynı 
konudaki sonraki bir başvuru; sonraki başvurunun yapıldığı tarihte, önceki başvurunun 
kamunun incelemesine açılmadan ve geride herhangi bir hak bırakmadan geri çekilmesi, 
terkedilmesi veya reddedilmesi ve bir rüçhan hakkı talebine temel oluşturmaması koşuluyla, 
rüçhanın belirlenmesinde ilk başvuru olarak kabul edilir. Böyle bir durumdan sonra önceki 
başvuru, bir rüçhan hakkı talebi için dayanak oluşturmaz. 

(5) Eğer ilk başvuru, Sınai Mülkiyetin Korunmasına Yönelik Paris Sözleşmesine veya 
Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Anlaşmaya tabi olmayan bir sınai mülkiyet makamına 
yapılmışsa, bu makamın, Paris Sözleşmesinde belirtilenlerle eşdeğer etkiler ve şartlar altında, 
Avrupa Patent Ofisi Başkam tarafından yayınlanmış bir bildiriye göre, Avrupa Patent Ofisine 
yapılan bir ilk başvuruyu rüçhan hakkı olarak kabul etmesi durumunda, paragraf 1 ila 4 
hükümleri uygulanır. 

35. Madde 88 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 88 
Rüçhan talebinin yapılması 

(1) önceki başvurunun rüçhamndan yararlanmak isteyen bir başvuru sahibi, 
Uygulama Yönetmeliğine göre, bir rüçhan beyanı ve gerekli diğer belgeleri vermelidir. 

(2) Bir Avrupa patent başvurusu için, farklı ülkelerden kaynaklanmış olmasına 
bakılmaksızın, birden çok rüçhan talep edilebilir. Uygun durumda, tek bir istem için birden 
çok rüçhan talep edilebilir. Birden çok rüçhan talep edildiği durumda, rüçhan tarihinden 
itibaren işleyen süreler, rüçhanın en erken tarihli olanından başlar. 

(3) Bir Avrupa patent başvurusu için bir veya daha fazla rüçhan talep edilirse, rüçhan 
hakkı sadece, rüçhanı talep edilen başvuru veya başvuruların içerdiği, bu Avrupa patent 
başvurusunun unsurlarını kapsar. 

(4) Rüçhan talep edilen buluşun belirli unsurları, önceki başvurunun istemlerinde yer 
almıyorsa, önceki başvuru dokümanlarının bir bütün olarak bu gibi unsurları açıkça belirtmesi 
koşuluyla, rüçhan yine de verilebilir. 

36. Madde 90 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 90 
Başvurunun incelenmesi ve şekli şartlar açısından inceleme 

(1) Avrupa Patent Ofisi, Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak, başvuru tarihinin 
verilmesi bakımından, başvurunun gereklilikleri yerine getirip getirmediğini inceler. 

(2) Paragraf 1 'e göre yapılan incelemeyi takiben, bir başvuru tarihi verilemiyorsa?"bu" 
başvuru, bir Avrupa patent başvurusu olarak işlem görmez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1022) 



— 21 — 

(3) Eğer bir Avrupa Patent başvurusuna başvuru tarihi verilmişse, Uygulama 
Yönetmeliğine uygun olarak, Avrupa Patent Ofisi, Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen diğer 
gereklerle birlikte Madde 14, 78 ve 81 ve uygunsa Madde 88 - paragraf 1 ve Madde 133 -
paragraf 2'deki gereklerin yerine getirilip getirilmediğini inceler. 

(4) Avrupa Patent Ofisi, paragraf 1 veya 3'e göre yaptığı incelemede düzeltilebilir 
eksiklikler tespit ederse, başvuru sahibine söz konusu eksiklikleri düzeltme fırsatı verir. 

(5) Paragraf 3'e göre yapılan incelemede tespit edilen eksiklikler düzeltilmezse, 
Avrupa patent başvurusu reddedilir. Eksiklikler rüçhan hakkına ilişkinse, bu hak, başvuru için 
kaybedilir. 

37. Madde 91 silinecektir. 

38. Madde 92 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 92 
Avrupa araştırma raporunun hazırlanması 

Avrupa Patent Ofisi, Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak, Avrupa patent başvurusuna 
ilişkin, istemlerin temel almdığı ve tari&ame ile resimlerin de göz önünde bulundurulduğu bir 
Avrupa araştırma raporu hazırlar ve yayınlar. 

39. Madde 93 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 93 
Avrupa patent başvurusunun yayını 

(1) Avrupa Patent Ofisi, Avrupa patent başvurusunu: 

(a) başvuru tarihinden veya rüçhan talep edilmişse rüçhan tarihinden itibaren on sekiz 
aylık sürenin sona ermesinden sonra, veya 

(b) bu sürenin sona ermesinden önce, başvuru sahibinin talebi ile 

mümkün olan en kısa sürede yayınlar. 
(2) Avrupa patent başvurusu, Paragraf l(a)'da belirtilen süre dolmadan önce patentin 

verilmesi kararı yürürlüğe girmişse, Avrupa patenti fasikülü ile aynı zamanda yayınlanır. 

40. Madde 94 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 94 
Avrupa patent başvurusunun incelenmesi 

(1) Avrupa Patent Ofisi, Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak, Avrupa patent 
başvurusunun ve buna ilişkin buluşun, bu Sözleşmenin gereklerini karşılayıp karşılamadığım 
talep üzerine inceler. İnceleme ücreti ödeninceye kadar, bu talep yapılmamış sayılır. 
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(2) İnceleme talebi süresi içinde yapılmamışsa, başvuru geri çekilmiş sayılır. 

(3) İnceleme, başvurunun veya buna ilişkin buluşun bu Sözleşmenin gereklerini 
yerine getirmemiş olduğunu ortaya koyarsa, inceleme Bölümü başvuru sahibini, yeteri 
sıklıkta, görüşlerini sunmaya ve Madde 123 - paragraf l'e göre başvuruda değişiklikler 
yapmaya davet eder. 

(4) Başvuru sahibi, İnceleme Bölümünün herhangi bir bildirimine süresi içinde cevap 
vermezse, başvuru geri çekilmiş sayılır. 

41. Madde 95 ve 96 silinecektir. 

42. Madde 97 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 97 
Patentin verilmesi veya reddedilmesi 

(1) İnceleme Bölümü, Avrupa patent başvurusunun ve buna ilişkin buluşun, bu 
Sözleşmenin gereklerini yerine getirdiği görüşünde ise, Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen 
koşulların yerine getirilmiş olması şartıyla, bir Avrupa patenti verilmesine karar verir. 

(2) İnceleme Bölümü, Avrupa patent başvurusunun veya buna üişkin buluşun, bu 
Sözleşmenin gereklerini yerine getirmediği görüşünde ise, bu Sözleşmede farklı bir yaptırım 
belirtilmemişse, başvuruyu reddeder. 

(3) Bir Avrupa patentinin verilmesi karan, bu kararın Avrupa Patent Bülteninde 
yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

43. Madde 98 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 98 
Avrupa patent fasikülünün yayım 

Avrupa Patent Ofisi, Avrupa patenti verilmesi kararının Avrupa Patent Bülteninde 
yayımlanmasından sonra, mümkün olan en kısa zamanda, Avrupa patent fasikülünü yayımlar. 

44. Bölüm V'in başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

BÖLÜM V 

İTİRAZ VE KISITLAMA İŞLEMİ 

45. Madde 99 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 99 
İtiraz 

(1) Avrupa patentinin verilmesi karanmn Avrupa Patent Bülteninde 
yayımlanmasından itibaren dokuz ay içinde, herhangi bir kişi, Uygulama Yönetmeliğine 
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uygun olarak, söz konusu patente ilişkin itirazım Avrupa Patent Ofisine bildirebilir. îtiraz 
bildirimi, itiraz ücreti ödeninceye kadar yapılmamış sayılır. 

(2) İtiraz, Avrupa patentinin geçerli olduğu tüm Taraf Devletlerde uygulanır. 

(3) İtiraz sahipleri, itiraz işlemlerine, patent sahibi gibi taraf olur. 

(4) Bir Taraf Devlette, patent sahibinin yerine, son bir karan takiben, patent siciline 
kaydedildiğine ilişkin kanıt sunan bir kişi, talebi üzerine o Devlette önceki patent sahibinin 
yerine geçer. Madde 118'e karşın, önceki patent sahibi ve talepte bulunan kişi, her ikisi de bu 
şekilde talep etmedikçe, ortak patent sahibi olarak kabul edilmezler. 

46. Madde 101 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 101 
İtirazın incelenmesi -

Avrupa patentinin hükümsüzlüğü veya devamı 

(1) İtiraz kabul edilebilir bir nitelikte ise, İtiraz Bölümü, Uygulama Yönetmeliğine 
uygun olarak, Avrupa patentinin devamım engellemeye yönelik itirazda, Madde 100'de 
belirtilen en az bir dayanağın olup olmadığım inceler. Bu inceleme boyunca, İtiraz Bölümü, 
kendisinin yaptığı veya diğer taraflardan gelen bildirimlere ilişikin görüşlerini sunmaları için 
tarafları yeteri sıklıkta davet eder. 

(2) İtiraz Bölümü, Avrupa patentinin devamını engellemeye yönelik itirazda en az bir 
dayanağın olduğu görüşünde ise, söz konusu patenti hükümsüz kılar. Aksi takdirde, itirazı 
reddeder. 

(3) İtiraz Bölümü, itiraz işlemleri süresince, patent sahibinin yaptığı değişiklikleri göz 
önüne alarak, patent ve ona ilişkin buluşun: 

(a) bu Sözleşmenin gereklerini yerine getirdiği görüşünde ise, Uygulama 
Yönetmeliğinde belirtilen şartların sağlanması koşuluyla, patentin değiştirilmiş 
haliyle devamına karar verir; 

(b) bu Sözleşmenin gereklerini yerine getirmediği görüşünde ise, patenti hükümsüz 
kılar. 

47. Madde 102 silinecektir. 
48. Madde 103 aşağıdaki şekilde değiştirilecektin 

Madde 103 
Avrupa patentinin yeni bir fasikülünün yaymı 

Bir Avrupa patenti, Madde 101 - paragraf 3(a)'ya göre değişiklikler yapıldığı şekliyle 
devam ettirilirse, Avrupa Patent Ofisi, itiraz kararının Avrupa Patent Bülteninde 
yayınlanmasından sonra mümkün olan en kısa zamanda, Avrupa patentinin yeni fasikülünü 
yayınlar. 
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49. Madde 104 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 104 
Masraflar 

(1) İtiraz Bölümü, Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak, eşitlik için farklı bir masraf 
paylaşımı yapılmasına hükmetmedikçe, itiraz işlemlerine taraf olanlardan her biri ortaya çıkan 
masrafları üstelenir. 

(2) Masrafların tespit edilmesine ilişkin prosedür, Uygulama Yönetmeliğinde belirtilir. 

(3) Taraf Devletlerde uygulanmasını temin amacıyla, masrafların miktarının tespit 
edilmesine ilişkin Avrupa Patent Ofisinin herhangi bir son karan, uygulamanın yapılacağı 
Devletin sınırlan içindeki bir mahkemenin verdiği bir son kararla aynı şekilde değerlendirilir. 
Böyle bir kararın geçerliliği, onun doğruluğu ile sınırlandırılır. 

50. Madde 105 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 105 
İhlal edenin müdahilliği 

(1) Herhangi bir üçüncü kişi, Uygulama Yönetmeliği'ne göre, itiraz sürecinin 
bitiminden sonra, 

(a) aynı patent konusundaki ihlal işlemlerinin, kendisine karşı yapıldığını, veya; 

(b) patent sahibinin iddia ettiği ihlali durdurma talebini takiben, 

kendisinin patenti ihlal etmediği konusunda bir hüküm alınması için işlemleri başlattığım, 

kanıtlaması halinde, itiraz işlemlerine müdahale edebilir 

(2) Kabul edilebilir bir müdahillik, bir itiraz olarak ele alınır. 
51. Aşağıdaki yeni Maddeler 105a, 105b ve 105c, Madde 105'ten sonra gelecek 
şekilde eklenecektir: 

Madde 105a 
Kısıtlandırma veya hükümsüzlük talebi 

(1) Patent sahibinin talebi üzerine, Avrupa patenti hükümsüz kılınabilir veya 
istemlerin değiştirilmesiyle kısıtlandınlabilir. Bu talep, Uygulama Yönetmeliğine uygun 
olarak Avrupa Patent Ofisine yapılır. Kısıtlandırma veya hükümsüzlük ücreti ödenene kadar 
bu talep yapılmamış sayılır. 

(2) Avrupa patentine itiraz işlemleri devam ederken, böyle bir talep yapılamaz. 

Madde 105b 
Avrupa patentinin kısıtlandırılması veya hükümsüzlüğü 

(1) Avrupa Patent Ofisi, Avrupa patentinin kısıtlandınlmasına veya hükümsüzlüğüne 
ilişkin Uygulama Yönetmeliği maddelerindeki gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğini 
inceler. 
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(2) Avrupa Patent Ofisi, Avrupa patentinin kısıtlandırılması veya hükümsüzlüğüne 
yönelik talebin, söz konusu gereklilikleri karşılamış olduğu kanaatindeyse, Uygulama 
Yönetmeliğine uygun olarak, Avrupa patentinin kısıtlandırılmasına veya hükümsüzlüğüne 
karar verir. Aksi takdirde, söz konusu talebi reddeder. 

(3) Avrupa patentinin kısıtlandırılması veya hükümsüzlüğüne yönelik karar, bu 
patentin verildiği Taraf Devletlerin tümünde uygulanır. Bu karar, karann, Avrupa Patent 
Bülteninde duyurulduğu tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 105c 
Değiştirilmiş Avrupa patenti fasikülünün yayınlanması 

Avrupa patenti Madde 105b - paragraf 2 kapsamında kısıtlandırılmış ise, Avrupa Patent Ofisi, 
Avrupa patentinin değiştirilmiş fasikülünü, kısıtlandırmaya ilişkin duyurunun Avrupa Patent 
Bülteninde yayımından sonra, en kısa zamanda yayımlar. 

52. Madde 106 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 106 
Temyize konu olan kararlar 

(1) Bir temyiz, Kabul Bölümü, inceleme Bölümleri, İtiraz Bölümleri ve Hukuk 
Bölümü kararlarına ilişkin olur. Temyiz, yürütmeyi durdurma etkisine sahiptir. 

(2) Taraflardan biri ile ilgili işlemleri sona erdirmeyen bir karar, karar ayrı temyize 
izin vermedikçe, sadece son karar ile birlikte temyiz edilebilir. 

(3) itiraz işlemlerindeki masrafların paylaştırılması ya da tespit edilmesine ilişkin 
kararlara karşı temyize başvurma hakkı, Uygulama Yönetmeliğinde kısıtlanabilir. 

53. Madde 108 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 108 
Temyizin süresi ve şekli 

Temyiz talebi, Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak, karann bildirimden itibaren iki 
ay içinde Avrupa Patent Ofisine yapılır. Temyiz talebi, temyiz ücreti ödenene kadar 
yapılmamış sayılır. Karann bildirimden itibaren dört ay içinde, temyize temel oluşturan 
gerekçeler, Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak sunulur. 

54. Madde 110 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 110 
Temyizlerin incelenmesi 

Bir temyiz, kabul edilebilir ise, Temyiz Kurulu temyizin meşruluğunu inceler. 
Temyizin incelenmesi, Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak yürütülür. 

55. Aşağıdaki yeni Madde 112a, Madde 112'den sonra gelecek şekilde eklenecektir: 
Madde 112a 

Genişletilmiş Temyiz Kurulu tarafından gözden geçirme için talep 

(1) Temyiz Kurulu karanyla olumsuz yönde etkilenen temyiz işlemlerine taraf olan 
herhangi biri, Genişletilmiş Temyiz Kurulunun karan gözden geçirmesi için talepte 
bulunabilir. 
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(2) Bu talep sadece: 

(a) Temyiz Kurulunun bir üyesinin, Madde 24 - paragraf Fin ihlali kararında yer 
alması veya Madde 24 - paragraf 4 kapsammda alınan bir karara göre hariç tutulmasına 
rağmen yer alması; 

(b) Temyiz Kurulları Üyesi olarak atanmayan birisinin Temyiz Kuruluna dahil 
edilmesi; 

(c) Madde 113 ile ilgili temel bir ihlalin oluşması; 

(d) Temyiz işlemleri sırasında, Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen diğer temel 
işlemsel bir hatanın ortaya çıkması; veya 

(e) Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen şartlar altında kanıtlanan bir suç eyleminin, 
karar üzerinde etkisi olmuş olabilmesi; 

hallerinde yapılabilir. 

(3) Gözden geçirmeye yönelik talep, yürütmeyi durdurma etkisine sahip değildir. 

(4) Gözden geçirmeye yönelik talep, Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak, 
gerekçesi belirtilerek yapılır. Talep paragraf 2(a) ila (d)'ye dayanıyorsa, bu talep, Temyiz 
Kurulu kararının bildirimden itibaren iki ay içinde yapılır. Talep paragraf 2(e)'ye dayanıyorsa, 
bu talep, Temyiz Kurulu kararının bildirimden itibaren beş yıldan fazla bir zaman geçmeyen 
herhangi bir olay için, suç eyleminin kanıtlandığı tarihten itibaren iki ay içinde yapılır. Talep, 
belirlenen ücret ödenene kadar yapılmamış sayılır. 

(5) Genişletilmiş Temyiz Kurulu, gözden geçirme talebini Uygulama Yönetmeliğine 
uygun olarak inceler. Talep makul ise, Genişletilmiş Temyiz Kurulu, gözden geçirilecek 
kararın uygulamasını durdurur ve Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak, işlemleri Temyiz 
Kurulları nezdinde yeniden başlatır. 

(6) Gözden geçirilen Temyiz Kurulu kararı ile Genişletilmiş Temyiz Kurulunun talep 
ile ilgili kararının yayınlanmasına kadar geçen sürede, belirlenmiş bir Taraf Devlette, iyi 
niyetli olarak, yayınlanmış bir Avrupa Patent başvurusu veya Avrupa patentine konu olan 
buluşu kullanmakta olan veya bu buluşun kullanımı için etkili ve ciddi hazurlıklar yapmış olan 
bir kişi, iş alanında veya bununla ilgili ihtiyaçları için kullanmaya, ücretsiz olarak devam 
edebilir. 

56. Madde 115 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 115 
Üçüncü kişilerin görüşleri 

Patent başvurusunun yayınlanmasını takiben, Avrupa Patent Ofisi nezdindeki 
işlemlerde, üçüncü kişiler, Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak, başvuru veya patente 
konu olan buluşun patentlenebilirliğine İlişkin görüşlerini sunabilir. Böyle bir kişi, bu 
işlemlerde taraf değildir. 
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57. Madde 117 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 117 
Kanıtların alınması ve yöntemleri 

(1) Avrupa Patent Ofisi nezdindeki işlemlerde, kanıtların elde edilmesi ve verilmesi 
yöntemleri aşağıdakileri içerir: 

(a) tarafların dinlenmesi; 

(b) bilgi edinme talepleri; 

(c) belgelerin ibrazı; 

(d) tanıkların dinlenmesi; 

(e) bilirkişilerin görüşleri; 

(f) teftiş; 

(g) yazılı hazırlanmış yeminli ifadeler. 

(2) Bu gibi kanıtların alınmasına yönelik prosedür, Uygulama Yönetmeliğinde 
belirtilir. 

58. Madde 119 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 119 
Bildirim 

Kararlar, celpler, duyurular ve bildirimler, Avrupa Patent Ofisi tarafından Uygulama 
Yönetmeliğine uygun olarak kendi önergesiyle bildirilir. Bildirimler, olağanüstü durumlar bu 
şekilde gerektirdiği takdirde, Taraf Devletlerin merkezi sınai mülkiyet ofisleri aracılığıyla 
yapılabilir. 

59. Madde 120 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 120 
Sureler 

Uygulama Yönetmeliği: 

(a) Avrupa Patent Ofisi nezdindeki işlemlerde uyulması gereken ve bu Sözleşme ile 
belirlenmemiş olan süreleri; 

(b) Sürelerin hesaplanma şeklini ve sürelerin uzatılabilme koşullarını; 

(c) Avrupa Patent Ofisi tarafından belirlenecek olan sürelerin asgari ve azami 
sınırlarını 

belirler. 
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60. Madde 121 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 121 
Avrupa patent başvurusu ile ilgili sonraki işlemler 

(1) Bir başvuru sahibi, Avrupa Patent Ofisinin verdiği bir süreye uymazsa, Avrupa 
patent başvurusu ile ilgili sonraki işlemleri talep edebilir. 

(2) Avrupa Patent Ofisi, Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen gereklerin yerine 
getirilmesi koşuluyla, talebi kabul eder. Aksi takdirde, söz konusu talebi reddeder. 

(3) Böyle bir talep kabul edildiği takdirde, süreye uyulmamış olmanın getirdiği hukuki 
sonuçlar doğmamış sayılır. 

(4) Talep edilen sonraki işlemlerle veya hakların yeniden tesisi ile ilgili süreler 
açısından olduğu gibi, Madde 87 - paragraf 1, Madde 108 ve Madde 112a - paragraf 4'deki 
süreler açısından da, sonraki işlemler geçersiz kılınır. Uygulama Yönetmeliği, diğer süreler ile 
ilgili olarak sonraki işlemleri geçersiz kılabilir. 

61. Madde 122 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 122 
Hakların yeniden tesisi 

(1) Şartların gerektirdiği tüm özeni göstermesine rağmen, Avrupa Patent Ofisi'nin 
belirlediği bir süreye uymamış bir Avrupa patenti başvurusu veya patent sahibi, bu süreye 
uymama; Avrupa patent başvurusunun veya bir talebin reddi veya Avrupa patent 
başvurusunun geri çekilmiş olduğunun sayılması veya Avrupa patentinin hükümsüz kılınması 
veya diğer herhangi bir hakkın ve telafi araçlarının kaybına yol açan doğrudan bir sebep ise, 
talebi üzerine haklarını yeniden tesis ettirebilir. 

(2) Avrupa Patent Ofisi, paragraf 1 ve Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilen diğer 
gereklerin yerine getirilmesi koşuluyla talebi kabul eder. Aksi takdirde söz konusu talebi 
reddeder. 

(3) Böyle bir talep kabul edildiği takdirde, süreye uyulmamış olmanın getirdiği hukuki 
sonuçlar doğmamış sayılır. 

(4) Hakların yeniden tesisi, hakların yemden tesisi talebine ilişkin süreler açısından 
geçersizdir. Uygulama Yönetmeliği, diğer süreler ile ilgili olarak sonraki işlemleri geçersiz 
kılabilir. 

(5) Paragraf - 1 'de belirtilen hakların kaybı ve bu hakların yeniden tesisine ilişkin 
yayınına kadar geçen sürede, belirlenmiş bir Taraf Devlette, iyi niyetli olarak, yayınlanmış bir 
Avrupa Patent başvurusu veya Avrupa patentine konu olan buluşu kullanmakta olan veya bu 
bulusun kullanımı için etkili ve ciddi hazırlıklar yapmış olan bir kişi, iş alanında veya bununla 
ilgili ihtiyaçları için kullanmaya, ücretsiz olarak devam edebilir. 

(6) Bu maddede belirtilen hiçbir husus, bir Taraf Devletin, bu Sözleşmeyle sağlanan 
süreler uyarınca haklatın yeniden tesis edilmesi ve bu hakların o devletin yetkili makamları 
tarafından gözden geçirilmesi hakkım kısıtlayamaz. 
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62. Madde 123 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 123 
Değişiklikler 

(1) Bir Avrupa patenti başvurusu veya Avrupa patenti, Avrupa Patent Ofisi nezdinde 
yapılan işlemler süresince Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilebilir. Her 
durumda, başvuru sahibine, en az bir kez, başvurusunu istediği şekilde değiştirme fırsatı 
tanınır 

(2) Bir Avrupa patent başvurusu veya Avrupa patenti, başvurunun yapıldığı halindeki 
kapsamı aşan bir buluş konusu içerecek şekilde değiştirilemez. 

(3) Bir Avrupa patenti, sahip olduğu korumanın kapsamını aşacak şekilde 
değiştirilemez. 

63. Madde 124 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 124 
önceki tekniğe ilişkin bilgi 

(1) Avrupa Patent Ofisi, Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak, başvuru sahibini, 
ulusal veya bölgesel patent işlemlerinde göz önüne alınan ve Avrupa patent başvurusunun 
ilgili olduğu bir buluş hakkında, önceki teknik üzerine bilgi vermesi için davet edebilir. 

(2) Başvuru sahibi, paragraf l'de belirtilen davete zamanında yanıt veremezse, Avrupa 
patent başvurusu geri çekilmiş sayılır. 

64. Madde 126 silinecektir. 

65. Madde 127 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 
Madde 127 

Avrupa Patent Sicili 

Avrupa Patent Ofisi, Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen özelliklerin kaydedildiği bir 
Avrupa Patent Sicili tutar. Avrupa patent başvurusunun yayınından önce, Avrupa Patent 
Siciline herhangi bir giriş yapılamaz. Avrupa Patent Sicili, toplumun incelemesine açık 
olacaktır. 

66. Madde 128 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 128 
Belgelerin İncelenmesi 

(1) Henüz yayınlanmamış olan Avrupa patent başvurularına ilişkin belgeler, başvuru 
sahibinin izni olmadan, incelemeye açılmayacaktır. 

(2) Başvuru sahibinin, Avrupa patenti başvurusuyla, kendisine karşı haklar talep 
ettiğini kamtlayabilen herhangi bir kişi, bu başvurunun yayımndan önce ve başvuru sahibinin 
izni olmaksızın belgeleri inceleyebilir. 
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(3) Madde 61 - paragraf 1 uyarınca yapılan bir bölünmüş Avrupa patenti başvurusu 
veya yeni bir Avrupa patent başvurusu yayınlandığında, herhangi bir kişi, bu başvurunun 
yayuundan önce yapılmış önceki bir başvurunun belgelerini, başvuru sahibinin izni 
olmaksızın inceleyebilir. 

(4) Avrupa patent başvurusunun yayınlanmasını takiben, başvuruyla ilgili belgeler ve 
bunun sonucundaki Avrupa patenti, talep üzerine, Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen 
sınırlamalara tabi olacak şekilde incelenebilir. 

(5) Avrupa Patent Ofisi, Avrupa patent başvurusunun yayuundan önce bile, üçüncü 
kişilerle görüşebilir veya Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen hususları yayınlayabilir. 

67. Madde 129 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 129 
Belirli aralıklarla yapılan yayınlar 

Avrupa Patent Ofisi düzenli olarak: 

(a) bu Sözleşme, Uygulama Yönetmeliği veya Avrupa Patent Ofisi Başkanı tarafından 
yayım belirlenen hususları içeren bir Avrupa Patent Bülteni; 

(b) bu Sözleşme veya onun uygulaması ile ilgili bilgilere ilaveten, Avrupa Patent Ofisi 
Başkam tarafından çıkartılan genel nitelikteki duyuru ve bilgileri içeren bir Resmi Gazete 

yayınlar. 

68. Madde 130 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 130 
Karşılıklı bilgi değişimi 

(1) Bu Sözleşme veya ulusal kanunlarda aksi belirtilmedikçe, Avrupa Patent Ofisi ve 
herhangi bir Taraf Devletin merkezi sınai mülkiyet ofisi, talep üzerine, Avrupa veya ulusal 
patent başvurulan ve patentleri ve bunlara ilişkin işlemlere dair yararlı her bilgiyi birbirine 
iletir. 

(2) Paragraf 1, Avrupa Patent Ofisi ve 

(a) diğer Devletlerin merkezi sınai mülkiyet ofisleri; 

(b) patent verme görevi ile yetkilendirilmiş herhangi bir hükümetlerarası kuruluş; 

(c) başka herhangi bir kuruluş 

arasında yapılan iş anlaşmaları uyarınca bilginin iletilmesinde uygulanır. 

(3) Paragraf 1 ve 2 (a) ve (b) kapsamındaki iletişim, Madde 128'de belirtilen 
kısıtlamalara tabi değildir. İdari Konsey, paragraf 2 (c) kapsamındaki iletişimin, ilgili 
organizasyonun Avrupa patent başvurusu yayınlanana kadar iletilen bilgiyi gizli olarak 
değerlendirmesi koşuluyla, bu kısıtlamalara tabi olmayacağına karar verebilir. 
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69. Madde 133 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 133 
Temsilin genel ilkeleri 

(1) Paragraf 2'ye konu olan hiçbir kişi, bu Sözleşmeyle belirlenen işlemlerde 
profesyonel bir temsilci tarafından temsil edilmeye zorlanamaz. 

(2) Bir Taraf Devlette işyeri veya ikametgahı olmayan gerçek veya tüzel kişiler bir 
profesyonel temsilci tarafından temsil edilir ve bir Avrupa patent başvurusunun yapılması 
hariç bu sözleşmeyle belirlenen tüm işlemleri onun aracılığıyla yapar; Uygulama 
Yönetmeliği başka istisnalara izin verebilir. 

(3) Bir Taraf Devlette işyeri veya ikametgahı olan gerçek veya tüzel kişiler, bu 
Sözleşmeyle belirlenen işlemlerde profesyonel temsilci olması gerekmeyen ancak Uygulama 
Yönetmeliği uyarınca yetkili olan bir çalışan tarafından temsil edilebilir. Uygulama 
Yönetmeliği, böyle bir tüzel kişinin bir çalışanının, işyeri bir taraf devlette bulunan ve birinci 
tüzel kişi ile ekonomik bağlantılara sahip olan diğer tüzel kişileri de temsil edip 
edemeyeceğini ve hangi şartlarda temsil edebileceğini düzenler. 

(4) Uygulama Yönetmeliği, müşterek hareket eden tarafların müşterek temsiline 
ilişkin özel hükümler koyabilir. 

70. Madde 134 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 134 
Avrupa Patent Ofisi nezdinde temsil 

(1) Bu Sözleşmeyle belirtilen işlemlerde gerçek veya tüzel kişilerin temsili, isimleri 
sadece Avrupa Patent Ofisi tarafından bu amaç için oluşturulan listede bulunan profesyonel 
temsilciler tarafından yapılabilir. 

(2) Profesyonel temsilciler listesine; 

(a) bir Taraf Devletin vatandaşı olan, 

(b) işi veya işyeri bir Taraf Devlette olan ve 

(c) Avrupa yeterlik sınavını geçen 

gerçek kişiler eklenebilir: 

(3) Bir Devletin bu Sözleşmeye katılımının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıllık 
süre içinde; aşağıda özellikleri belirtilen herhangi bir gerçek kişi tarafından, listeye giriş için, 
talepte de bulunulabilir: 

(a) Bir Taraf Devletin vatandaşı olması, 

(b) işi veya işyerinin Sözleşmeye katılan devlette olması ve 
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(c) o Devletin merkezi Sınai Mülkiyet Ofisi nezdinde, patent konularında, gerçek veya 
tüzel kişileri temsil etmeye yetkisi olması. Böyle bir yetkilendirmenin özel profesyonel 
niteliklerin gereğine bağlı olmadığı durumlarda, kişi, o Devlette temsil işini en az beş yıl 
süreyle düzenli olarak yapmış olmalıdır. 

(4) Giriş, Paragraf 2 veya 3 de yer verilen koşulların sağlandığım gösteren bir belge ile 
birlikte yapılan bir talep ile yürürlüğe girecektir. 

(5) İsimleri Profesyonel temsilciler listesinde yer alan kişilere, bu Sözleşmeyle 
belirtilen tüm işlemlerde temsil yetkisi verilir. 

(6) Profesyonel bir temsilci olarak çalışmak amacıyla, Paragraf l'de bahsedilen listede 
ismi bulunan herhangi bir kişi, bu Sözleşmenin Merkezileştirme Protokolü itibariyle, bu 
Sözleşmeyle belirlenen işlemlerin yürütülebileceği herhangi bir Taraf Devlette işyeri kurma 
yetkisine sahip olur. Sadece, kamu güvenliğini korumak ve hukuk ve düzen amacıyla 
benimsenen yasal hükümlerin uygulandığı özel durumlarda, o devletin makamları bu 
yetkilendirmeyi geri alabilir. Böyle bir karar alınmadan önce Avrupa Patent Ofisi Başkanının 
görüşü alınır. 

(7) Avrupa Patent Ofisi Başkanı,: 

(a) özel durumlarda Paragraf 2 (a) veya 3 (a)'daki gereklilikleri, 
(b) Başvuru sahibi, gerekli niteliği başka bir yoldan elde ettiğine dair kanıt verirse, 

paragraf 3 (c)-ikinci cümledeki gereklilikleri 

muaf tutmaya karar verebilir. 

(8) Bu Sözleşmeyle belirlenen işlemlerde, bir Taraf Devlette yetkili olan ve işyeri o 
devlette olan nitelikli herhangi bir tüzel uygulayıcı, o devlette patent konularında profesyonel 
temsilci olarak çalışmak için yetkilendirilmiş olması koşuluyla, bir profesyonel temsilci gibi 
temsil işi yapar. Paragraf 6 gerekli değişiklikler yapılmış olarak uygulanır. 

71. Madde 134a, Madde 134'ten sonra gelecek şekilde eklenecektir: 

Madde 134a 
Avrupa Patent Ofisi nezdinde Profesyonel Temsilciler Enstitüsü 

(1) İdari Konsey, 

(a) bundan sonra 'Enstitü' şeklinde ifade edilecek olan; Avrupa Patent Ofisi nezdindeki 
Profesyonel Temsilciler Enstitüsüne, 

(b) bir kişinin Avrupa yeterlik sınavına kabulü için gerekli niteliklerine ve eğitimine, 
ve ayrıca böyle bir sınavın yürütülmesine; 

(c) profesyonel temsilcilere ilişkin olarak Enstitü ve Avrupa Patent Ofisi tarafından 
kullanılan herhangi bir disiplin yetkisine; 

(d) profesyonel temsilcinin gizlilik yükümlülüğüne ve bir profesyonel temsilci ile 
müşterisi veya başka herhangi bir kişi arasındaki iletişime ilişkin olarak, Avrupa Patent Ofisi 
nezdindeki işlemleri açıklama imtiyazına 

ilişkin hükümleri kabul etmeye ve değiştirmeye yetkili olacaktır. 
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(2) Madde 134, paragraf l'de bahsedilen profesyonel temsilciler listesinde ismi olan 
herhangi bir kimse, Enstitünün bir üyesi olur. 

72. Madde 135 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 135 
Ulusal prosedürün uygulanmasına ilişkin talep 

(1) Belirlenmiş olan bir taraf devletin merkezi sınai mülkiyet ofisi, başvuru sahibi 
veya bir Avrupa patenti sahibinin talebi üzerine, 

(a) Madde 77 - paragraf 3 uyarınca, Avrupa patenti başvurusunun geri çekilmiş olduğu 
durumlarda; 

(b) bu Sözleşmeye göre Avrupa patent başvurusunun reddedildiği, geri çekildiği, geri 
çekilmiş sayıldığı veya Avrupa patentinin hükümsüz kılındığı, ulusal yasayla belirlenmiş bu 
gibi diğer durumlarda; 
ulusal patent verilmesi için ilgili prosedürü uygular. 

(2) Paragraf 1 (a)'da bahsedilen durumda, dönüştürme talebi, Avrupa patent 
başvurusunun yapıldığı merkezi sınai mülkiyet ofisine yapılır. Ulusal güvenlik hükümlerine 
tabi olarak bu ofis, talebi, burada belirtilmiş olan Taraf Devletlerin merkezi sınai mülkiyet 
ofislerine doğrudan iletir. 

(3) Paragraf 1 (b)'de bahsedilen durumlarda dönüştürme talebi, Uygulama 
Yönetmeliği'ne göre, Avrupa Patent Ofisi'ne verilir. Dönüştürme ücretinin ödenmesine kadar, 
bu talep yapılmamış sayılır. Avrupa Patent Ofisi, talebi, burada belirtilmiş olan Taraf 
Devletlerin merkezi sınai mülkiyet ofislerine iletir. 

(4) Dönüştürme talebi süresinde verilmediği takdirde, Madde 66'da bahsedilen Avrupa 
patenti başvurusunun etkisi, sona erer. 

73. Madde 136 silinecektir. 

74. Madde 137 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 137 
Dönüştürme için şekli gerekler 

(1) Madde 135, paragraf 2 veya 3 uyarınca iletilen bir Avrupa patenti başvurusu, 
ulusal yasanın, bu Sözleşme ile sağlananlardan farklı veya bunlara ilave şekli gereklerine 
tabi tutulmaz. 

(2) Başvurunun iletilmiş olduğu herhangi bir merkezi sınai mülkiyet ofisi, başvuru 
sahibinden, iki aydan az olmayacak bir sürede, 

(a) ulusal başvuru ücretini ödemesini; 

(b) söz konusu Devletin resmi dillerinden birinde Avrupa patenti başvurusunun ilk 
metninin çevirisini ve uygun olan durumlarda, Avrupa Patent Ofisi nezdinde yürütülen 
işlemler sırasında, başvuru sahibinin ulusal prosedüre vermek istediği şekilde değiştirilmiş 
olan metnin çevirisini vermesini, 

isteyebilir. 
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75. Madde 138 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 138 
Avrupa patentlerinin hükümsüz kılınması 

(1) Madde 139'a göre, bir Avrupa patenti, ancak aşağıdaki nedenlere dayalı olarak; taraf 
devletlerden biri için geçerli olmak üzere iptal edilebilir: 

(a) Avrupa patentinin konusunun Madde 52-57'ye göre patentlenemez olması. 

(b) Avrupa patentinin, tekniğin bilinen durumu konusunda bir uzmanın 
uygulayabileceği şekilde, buluşu yeteri kadar açık ve tam olarak ortaya koymuyor olması. 

(c) Avrupa patentinin konusunun, orijinal başvurunun kapsamını aşıyor olması ya da 
bölünmüş bir başvuruya veya Madde-61'e göre yapılmış yeni bir başvuruya verilen patentin, 
önceki başvurunun kapsamım aşıyor olması. 

(d) Avrupa patentinin vermiş olduğu korumanın genişletilmiş olması, veya 

(e) Avrupa patenti sahibinin, Madde 60, paragraf 1 'e göre yetkili olmaması 

(2) Hükümsüz kılma, Avrupa patentinin sadece bir kısmım etkiliyorsa, patent 
hükümsüz kılman kısım ve değiştirilen istemlere bağlı olarak sınırlandırılır. 

(3) Bir Avrupa Patentinin geçerliliği ile ilgili yetkili mahkeme veya otorite nezdindeki 
işlemlerde patent sahibi istemlerde değişiklik yapmak suretiyle, patentini sınırlandırma 
hakkına sahiptir. Bu şekilde sınırlandırılmış olan patent, işlemler için temel teşkil eder. 

76. Madde 140 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 140 
Ulusal faydalı modeller ve faydalı sertifikalar 

Faydalı Model ve Faydalı Sertifika ile Faydalı Model başvurulan ve kaydedilmiş veya tevdi 
edilmiş Faydalı Sertifika başvurularına, yasalarında bu tür model veya sertifikalar için 
hükümler bulunan Taraf Devletlerde, 66, 124, 135, 137 ve 139 uncu maddeler uygulanır. 

Madde 141 
Bir Avrupa Patenti için yıllık ücretler 

(1) Bir Avrupa patenti için yıllık ücret, sadece Madde 86-paragraf 2'de 
belirtilen yılı takip eden yıllar için istenebilir. 

(2) Avrupa patentinin verilmesi ile ilgili yayından sonraki iki ay içinde süresi gelmiş 
yıllık ücretler, bu süre içinde ödenmişse, geçerli ödeme yapılmış olarak kabul edilir. Ulusal 
yasaya göre öngörülmüş olan herhangi bir ek ücret istenemez. 

78. Madde 149a, Madde 149'dan sonra gelecek şekilde düzenlenecektir: 

Madde 149a 
Taraf Devletler arasındaki diğer anlaşmalar 

(1) Bu sözleşmede hiçbir husus, Taraf Devletlerin bir kısmında veya 
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hepsinde, ulusal yasalara konu olan ve ulusal yasalarca yönetilen bu sözleşmeye göre Avrupa 
Patentleri ve Avrupa Patent Başvurulanyla ilgili herhangi bir konuda özel anlaşmalann 
sonuçlandınlması hakkının kısıtlanması olarak yorumlanamaz, özellikle aşağıdakiler gibi; 

(a) Taraf Devletlerin dahil olduğu, ortak bir Avrupa patent mahkemesinin kurulması 
anlaşması; 

(b) Taraf Devletlerin dahil olduğu, Ulusal mahkemelerin veya adli görevlerle yetkili 
benzer makamların talebi Özerine, Avrupa veya uyumlaştınlmış ulusal patent yasalan 
konularında fikirlerin verildiği ortak bir oluşumun kurulmasını sağlayan anlaşma. 

(c) Madde 65'e göre, Avrupa patentlerinin çevirilerinin kısmen veya tamamen 
dağıtılmasında Taraf Devletlerin dahil olduğu anlaşma; 

(d) Madde 65'e göre, Avrupa Patent Ofisine verilmiş ve Avrupa Patent Ofisi 
tarafından yayınlanmış olabilen Avrupa Patentinin çevirilerini sağlayan Taraf Devletlerin 
dahil olduğu anlaşma. 

(2) İdari Konsey aşağıdaki hususlarda karar vermede yetki sahibi olacaktır: 

(a) Temyiz Kurullan veya Genişletilmiş Temyiz Kurulu üyeleri, bir Avrupa patent 
mahkemesinde veya başka bir ortak oluşumda hizmet edebilirler ve bunun gibi herhangi bir 
anlaşmaya göre mahkeme veya oluşum nezdindeki işlemlerde yer alabilirler. 

(b) Avrupa Patent Ofisi, ortak oluşumun görevlerini yerine getirmesi için gerekli 
olabilen personel, çalışma mekanı ve teçhizat desteğini sağlar ve böyle bir oluşumun yapacağı 
harcamalar, kısmen veya tamamen Organizasyon tarafından karşılanır. 

79. SOzleşmenin X. Bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

BÖLÜM X 

PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI KAPSAMINDAKİ ULUSLARASI BAŞVURULAR -
EURO-PCT BAŞVURULARI 

Madde 150 
Patent İşbirliği Antlaşmasının Uygulanması 

(1) Bundan sonra PCT olarak anılacak olan 19 Haziran 1970 tarihli Patent İşbirliği 
Antlaşması, bu bölümün hükümlerine göre uygulanır. 

(2) PCT kapsamında yapılan uluslararası başvurular, Avrupa Patent Ofisi nezdindeki 
işlemlere tabi olabilir. Bu gibi işlemlerde, bu Sözleşme hükümlerine ilave olarak, PCT ve 
PCT Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Uyuşmazlık halinde, PCT veya PCT Yönetmeliği 
hükümleri esas alınır. 

Madde 151 
Kabul Ofisi olarak Avrupa Patent Ofisi 

Uygulama Yönetmeliği uyarınca, Avrupa Patent Ofisi, PCT'deki anlamı dahilinde bir 
kabul ofisi olarak hareket edebilir. Madde 75 - Paragraf 2, buraya uygulanır. 

Madde 152 
Uluslararası Araştırma Kuruluşu veya Uluslararası ö n İnceleme Kuruluşu olarak Avrupa 

Patent Ofisi 

Bu Sözleşmeye Taraf bir Devlette ikametgahı olan veya o Devletin vatandaşı olan 
başvuru sahipleri için, Organizasyon ile Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının Uluslararası 
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Bürosu arasındaki anlaşma uyarınca, Avrupa Patent Ofisi, PCT'deki anlamı dahilinde bir 
Uluslararası Araştırma Kuruluşu ve Uluslararası ön İnceleme Kuruluşu olarak hareket 
edebilir. Bu anlaşma, Avrupa Patent Ofisinin diğer başvuru sahipleri için de aynı şekilde 
hareket etmesini sağlayabilir. 

Madde 153 
Belirlenen veya seçilen Ofis olarak Avrupa Patent Ofisi 

(1) Avrupa Patent Ofisi: 

(a) uluslararası başvuruda belirlenmiş olan ve başvuru sahibinin bir Avrupa patenti 
almak istediği, PCT'nin yürürlükte olduğu Sözleşmeye taraf herhangi bir devlet için 
belirlenen bir Ofis, ve 

(b) başvuru sahibi paragraf (a)'ya göre belirlenen bir Devleti seçerse, seçilen bir Ofis 

olur. 

(2) Avrupa Patent Ofisinin belirlenen veya seçilen bir Ofis olduğu, bir uluslararası 
başvuru tarihi verilmiş olan bir uluslararası başvuru, bir Avrupa başvurusuna (Euro-PCT 
başvurusu) eşdeğer olur. 

(3) Avrupa Patent Ofisinin resmi dillerinden birindeki bir Euro-PCT başvurusunun 
uluslararası yayını, Avrupa patent başvurusunun yayını yerine geçer ve Avrupa Patent 
Bülteninde duyurulur. 

(4) Euro-PCT başvurusu başka dilde yayınlanmışsa, Ofisin resmi dillerden birine 
yapılan bir çeviri, bunu yayınlayacak olan Avrupa Patent Ofisine verilir. Madde 67 - paragraf 
3'e göre, Madde 67 - paragraf 1 ve 2 kapsamındaki geçici koruma, yayın tarihinden itibaren 
etkili olur. 

(5) Paragraf 3 veya 4'te ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen koşullar yerine 
getirilmişse, Euro-PCT başvurusu, bir Avrupa patent başvurusu gibi işlem görür ve Madde 54 
- Paragraf 3'e göre tekniğin bilinen durumuna dahil olarak değerlendirilir. 

(6) Bir Euro-PCT başvurusuna ilişkin olarak hazırlanmış uluslararası araştırma raporu 
veya bunun yerini alacak deklarasyon, ve bunların uluslararası yayım, Avrupa araştırma 
raporu ve bunun Avrupa Patent Bülteninde yayınının yerine geçer. 

(7) Ek bir Avrupa araştırma raporu, Paragraf 5'e uygun olarak, herhangi bir Euro-PCT 
başvurusu için hazırlanır. İdari Konsey, ek araştırma raporundan vazgeçilmesine veya 
araştırma ücretinde indirim yapılmasına karar verebilir. 

80. Madde 154,155,156,157,158,159,160,161,162 ve 163 silinecektir. 

81. Madde 164 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

Madde 164 
Uygulama Yönetmeliği ve Protokoller 

(1) Uygulama Yönetmeliği, Tanıma Protokolü, İmtiyazlar ve Muafiyetlere İlişkin 
Protokol, Merkezileştirme Protokolü, Madde 69'un Yorumlanmasına İlişkin Protokol ve 
Personel Alımına İlişkin Protokol, bu Sözleşmenin tamamlayıcı parçalandır. 
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(2) Bu Sözleşme hükümleri ile Uygulama Yönetmeliği hükümleri arasında uyuşmazlık 
olması halinde, bu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır. 

82. Madde 167 silinecektir. 

MADDE 2 
PROTOKOLLER 

1. Avrupa Patent Sözleşmesinin 69 uncu Maddesinin Yorumlanmasına İlişkin 
Protokol, aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

69 uncu Maddenin Yorumlanmasına İlişkin Protokol 

Madde 1 
Genel İlkeler 

Madde 69, bir Avrupa patenti tarafından sağlanan koruma kapsamımn, istemlerde, 
tarifhamede ve sadece istemlerdeki belirsizliği gidermek amacıyla verilen resimlerde 
kullanılan kelimelerin, katı bir şekilde, kelimesi kelimesine tanımlanmış haliyle anlaşılması 
şeklinde yorumlanmamalıdır. İstemlerin sadece kılavuz görevi gördüğü anlamı ve gerçek 
korumanın kapsamımn, tarifhame ve resimlerin o konudaki uzman bir kişi tarafından 
değerlendirilmesinden patent sahibinin tasarladığı noktaya kadar genişleyebileceği anlamı da 
çıkarılmamalıdır. Buna karşılık, üçüncü kişiler için makul bir kesinlik derecesi ile patent 
sahibi için adil bir korumayı birleştiren bu uç noktalar arasındaki konumun belirlenmesi 
olarak yorumlanabilir. 

Madde 2 
Eşdeğerlikler 

Bir Avrupa patentinin sağladığı koruma kapsamımn belirlenmesi amacıyla, istemlerde 
belirtilen bir unsura eşdeğer olan her unsur dikkate alınır. 

2. Aşağıdaki Protokol, tamamlayıcı bir parça olarak Avrupa Patent Sözleşmesine 
eklenecektir: 

LAHEY'DE BULUNAN AVRUPA PATENT OFİSİ'NİN PERSONELİNİN 
TAMAMLANMASINA YÖNELİK PROTOKOL 

(PERSONELİN TAMAMLANMASI PROTOKOLÜ) 

Avrupa Patent Organizasyonu, 2000 yılı kuruluş planı ve kadro tablolarına göre 
tanımlandığı gibi, Lahey'deki görev yerinin belirlendiği Avrupa Patent Ofisi kadro oranlarının 
esasen değiştirilmeden kalmasını sağlar. Avrupa Patent Ofisi'nin düzenli işlevi için 
gerekliliğini kanıtlayan bu orandaki sapmanın yüzde ondan daha fazla olması sonucunda, 
Lahey'deki görev yerinin belirlendiği kadro sayılarındaki herhangi bir değişiklik; Federal 
Alman Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı Hükümetlerinin görüşleri almdıktan sonra, Avrupa 
Patent Ofisi Başkanı'mn önerisi üzerine Organizasyonun idari Konseyinin kararına tabidir. 

3. Merkezileştirme Protokolü'nün I. Bölümü, aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 

AVRUPA PATENT SİSTEMİNİN MERKEZİLEŞTıRİLMESİNE VE TANITIMINA 
İLİŞKİN PROTOKOL 

(MERKEZİLEŞTİRME PROTOKOLÜ) 
I. Bölüm 

(1) (a)Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle, aynı zamanda 6 Haziran 1947 tarihli Lahey 
Anlaşması ile kurulmuş olan Uluslararası Patent Enstitüsü'ne de üye olan Taraf Devletler, 
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Sözleşmenin Madde 162, paragraf l'de belirtmiş olduğu tarihi geçirmeden, Uluslararası Patent 
Enstitüsü'nün tüm varlıklar ve borçları ve tüm çalışan personelini Avrupa Patent Ofisi'ne 
transfer etmek için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Böyle bir transfer, Uluslararası Patent 
Enstitüsü ile Avrupa Patent Organizasyonu arasında yapılacak bir anlaşmayla etkili olacaktır. 
Yukarıda sözü edilen Devletler ve Sözleşmeye taraf diğer Devletler, bu anlaşmanın, 
Sözleşmenin Madde 162, paragraf l'de belirtmiş olduğu tarihi geçirmeden uygulanmasının 
sağlanması için gerekli olan tüm önlemleri alacaktır. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, 
Sözleşmeye de taraf olan Uluslararası Patent Enstitüsü'nün Üye Devletleri, Lahey Anlaşması 
ile olan bundan sonraki katılımlarım sona erdireceklerdir. 

(b) Sözleşmeye Taraf Devletler, alt paragraf (a)'da belirtilen anlaşmaya uygun olarak, 
Uluslararası Patent Enstitüsü'nün tüm varlıklar ve borçlarının ve tüm çalışan personelinin, 
Avrupa Patent Ofisi'ne alınmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Bu 
anlaşmanm uygulanmasından sonra, Sözleşmenin imzaya açıldığı tarihte ve sözleşmeye taraf 
olan veya olmayan Üye Devletlerin özellikle karşılıklı olarak yerine getirdiği görevler ve 
hem Uluslararası Patent Enstitüsünün üyeleri hem de bu Sözleşmeye taraf olan üye devletlerin 
karşılıklı olarak yürüttüğü Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte alınmış olan bu gibi görevler, 
Avrupa Patent Ofisi tarafından üstlenilecektir. Buna ek olarak, Avrupa Patent 
Organizasyonu'nun İdari Konseyi, Avrupa Patent Ofisi'ne, araştırma alanında yeni görevleri 
tahsis edebilir. 

(c) Yukarıdaki yükümlülükler, Uluslararası Patent Enstitüsü ve ilgili taraf Devletin 
Hükümeti arasındaki anlaşmadaki sınırları belirleyen koşullar altında Lahey Anlaşmasıyla 
kurulan alt ofislere de, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanacaktır. Bu Hükümet, 
böylelikle, Alt ofislerin organizasyonunun faaliyetlerinin ve finansmanının hükümleri ile bu , 
protokol hükümlerinin uyumlu hale getirilmesi için, Uluslararası Patent Enstitüsü ile d$ıa „ 
önce yapılmış olan anlaşmanın yerine Avrupa Patent Organizasyonuyla yeni bir anlaşma 
yapmakla yükümlüdür. 

(2) İÜ. Bölüm'ün hükümlerine tabi olarak, Sözleşmeye Taraf Devletler, kendi merkezi 
fikri mülkiyet ofislerinin adına, Madde 162 paragraf l'de belirtilen tarihten itibaren Patent 
İşbirliği Anlaşmasına göre Uluslararası Araştırma Otoriteleri gibi her faaliyetlerini Avrupa 
Patent Ofisi'ni desteklemek amacıyla durduracaklardır. 

(3) (a) Avrupa Patent Ofisi'nin bir alt-ofisi, Sözleşmenin Madde 162 paragraf l'de 
belirtilen tarihten itibaren Berlin'de kurulacaktır. Bu Alt-ofis, Lahey'deki şubenin idaresinde 
çalışacaktır. 

(b) İdari Konsey, Avrupa Patent Ofisi'nin genel görüşleri ve ihtiyaçları ışığında 
Berlin'de bulunan alt-ofisin görevlerini belirler. 

(c) En azından, Avrupa Patent Ofisi'nin faaliyet alanının sürekli genişlemesini takip 
eden periodunun başlangıcında, alt-ofise verilen işlerin miktarı, Anlaşmanın imzaya açıldığı 
tarihte, tamamen istihdam edilmiş olan Alman Patent Ofisi'nin Berlin Şubesi'nin inceleme 
personelinin yapabildiği yeterlilikte olacaktır. 

(d) Federal Alman Cumhuriyeti, alt-ofisin Berlin'de kurulmasında ve faaliyetlerini 
sürdürmesinde Avrupa Patent Organizasyonun karşılaşacağı her türlü ek masraflarım 
karşılar. 
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MADDE3 
SÖZLEŞMENİN YENİ METNİ 

(1) Avrupa Patent Organizasyonu İdari Konseyi, Avrupa Patent Ofisi Başkam'nın 
önerisiyle, Avrupa Patent Sözleşmesinin yeni bir metnini hazırlamaya yetkili olacaktır. Yeni 
metinde, Sözleşme hükümlerinin yazılış tarzı gerektiğinde resmi üç dilde sıralanacaktır. 
Sözleşme hükümleri art arda gelecek şekilde yeniden numaralandırılabilir ve Sözleşmenin 
diğer hükümlerine yapılan atıflar, yeni numaralandırma düzenine uygun olarak değiştirilebilir. 

(2) İdari Konsey, temsil edilen ve oylamaya katılan Taraf Devletlerin dörtte üçünün oy 
çokluğu esasına dayanarak Sözleşmenin yeni metnini kabul eder. Sözleşmenin yeni metni, 
kabulü üzerine, bu Değişiklik Anlaşmasının ayrılmaz bir parçası olur. 

MADDE 4 
İMZALAMA VE ONAYLAMA 

(1) Bu Değişiklik Anlaşması, Sözleşmeye Taraf Devletlerin imzasına 1 Eylül 2001 
tarihine kadar Münih'teki Avrupa Patent Ofisinde açılacaktır. 

(2) Bu Değişiklik Anlaşması onaya tabidir; onay belgeleri Federal Alman Cumhuriyeti 
Hükümetince saklanır. 

MADDE S 
KATILIM 

(1) Bu Değişiklik Anlaşması, yürürlüğe girene kadar, Sözleşmeye Taraf Devletlerin ve 
Sözleşmeyi Onaylayan veya kabul eden Devletlerin katılımına açık olacaktır. 

(2) Katılma belgeleri, Federal Alman Cumhuriyeti Hükümetince saklanır. 

MADDE 6 
GEÇİCİ UYGULAMA 

Bu Değişiklik Anlaşmasının Madde 1, 4-6 ve 12-15 arası fıkralar, Madde 2, 2. ve 3. 
fıkralar, Madde 3 ve 7 geçici olarak uygulanır. 

MADDE 7 
GEÇİŞ HÜKÜMLERİ 

(1) Sözleşmenin gözden geçirilmiş hali, yürürlüğe girdikten sonra yapılan tüm 
Avrupa patent başvurularına ve bu gibi başvurular sonucu verilmiş olan tüm patentlere 
uygulandığı gibi uygulanır. Avrupa Patent Organizasyonu'nun İdari Konseyi aksine bir karar 
almadıkça, bu Değişiklik Anlaşması, yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş Avrupa 
Patentlerine veya bu tarihte devam eden Avrupa Patent Başvurularına uygulanmaz 

(2) Avrupa Patent Organizasyonu'nun İdari Konseyi, temsil edilen ve oylamaya 
katılan Taraf Devletlerin dörtte üçünün oy çokluğu esasma dayanarak, paragraf 1 'e göre 30 
Haziran 2001 tarihinden daha geç olmamak üzere karar alır. Böyle bir karar, bu Değişiklik 
Anlaşmasının ayrılmaz bir parçası olur. 

MADDE 8 
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

(1) Avrupa Patent Sözleşmesi'nin gözden geçirilmiş olan metni, on beşinci Taraf 
Devletin onay veya katılım belgesini vermesinden iki yıl sonra veya onay veya katılım 
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belgesini vermesinden veya Sözleşmeye Taraf Olan Devletlerin sonuncusu olarak bu adımı 
atmasından sonra , bu adım daha erken bir tarihte olduğu takdirde , takip eden üçüncü ayın 
birinci günü yürürlüğe girer. 

(2) Sözleşmenin gözden geçirilmiş metninin yürürlüğe girmesi üzerine, o zamana 
kadar geçerli olan metin, uygulamadan kalkmış olur. 

MADDE 9 
İLETİM VE BİLDİRİMLER 

(1) Federal Alman Cumhuriyeti Hükümeti bu Değişiklik Anlaşmasının onaylı asıl 
kopyalarını hazırlayacak ve onları Sözleşmeye Taraf Olan Devletlerin hükümetlerine ve 
Madde 166 paragraf l 'e göre Avrupa Patent Sözleşmesi'ne katılabilecek olan Devletlere 
gönderir. 

(2) Federal Alman Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki konularda paragraf l'de belirtilen 
hükümetleri bilgilendirir: 

(a) onay veya katılmaya ilişkin belgelerin saklanması; 

(b) bu Değişiklik Anlaşmasının yürürlüğe girme tarihi. 

ŞAHİTLERİN HUZURUNDA Tam Yetkili Olan Görevliler, bu yetkilerini kanıtlamış olarak, 
geçerli ve mevzuata uygun olarak bu Değişiklik Anlaşmasını imzalamışlardır. 

Bu İşlem, Münih'de, iki bin yılı Kasım ayının yirmi dokuzunda gerçekleştirilmiş olup, 
metinler İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde tek orijinal kopya olarak ve üç metin de 
aslına uygun olarak hazırlanmışür. Bu orijinal metin, Federal Alman Cumhuriyeti'nin 
arşivlerinde saklanır. 
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12 ARALIK 2002 TARİHLİ İDARİ KONSEY KARARİ İLE KABUL EDİLEN 
2000 TARİHLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN 

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

BÖLÜM I 
SÖZLEŞME 1. BÖLÜM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

Kısım I 
Avrupa Patent Ofisi Dilleri 

Hüküm 1 
Yazılı İşlemler Dili 

(1) Avrupa Patent Ofısi'ne yapılan yazılı işlemlerde taraflar Avrupa Patent Ofisi resmi 
dillerinden birisini kullanabilecektir. Madde 14, paragraf 4'te sözü edilen çeviri, Avrupa Patent 
Ofisi resmi dillerinden birisi ile verilebilir 

(2) Avrupa patent başvurusu veya Avrupa patentinde değişiklikler, işlemlerin dilinde yapılır. 

(3) Üokümansai kanıt ve özellikle yayınlar herhangi bir dilde yapılabilir. Ancak Avrupa 
Patent Ofisi, çevirinin verilecek bir süre içinde kendi resmi dillerinden birisinde yapılmasını 
isteyebilir. Eğer istenilen çeviri zamanında yapılmaz ise EPO sö2 konusu dokümanı dikkate 
almayabilir. 

Hüküm 2 
Sözlü İşlemler Dili 

(1) Avrupa Patent Ofisine sözlü işlemlerde bulunan bir tarar'; sözlü işlem tarihinden en az bir 
ay önce Avrupa Patent Ofısi'ne bir bildirimde bulunması ya da işlemlerin dilinde bir çeviri 
vermesi halinde, işlemlerin dili dışında, Avrupa Patent Ofisi resmi dillerinden birisini, 
kullanabilir. Taraflardan birisi, işlemlerin dilinde bir çeviri verdiği taktirde, sözleşmeli ülke'in 
resmi dilini kullanabilir. Avrupa Patent Ofisi, bu hükümlere aykırı hususlara izin verebilir. 

(2) Avrupa Patent Ofisi çalışanları, sözlü işlemler süresince, işlemlerin dili dışında bir 
Avrupa Patent Ofisi resmi dilini kullanabilirler 

(3) Dinlenecek olan bir tavaf, bir tanık veya bir uzman, kendisim Avrupa Pateni Ofisi'nir. 
veya Sözleşmeli Cîke'nin resmi dili ile yeterince ifade edemediğine dair bir kanıtın olması 
halinde, diğer bir dili kullanabilir. Taraflardan birinin isteği üzerine bir kanıt elde edilir ise 
kendilerini Avrupa Paıent Ofisi resmi dili dışında bir dilde ifade eden taraflar, tanıklar veya 
uzmanlar, ancak bu tarafın işlemlerin dilinde çeviri sağlaması halinde dinlenirler. Ancak Avrupa 
Pateni Ofisi, resmi dillerinden birisine çeviri yapılmasına izin verebilir. 

(4) Taraflar ve Avrupa Patent Ofisi mutabakata varırlar ise herhangi bir dil kullanılabilir. 
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(5) Avrupa Patent Ofisi, gerekli ise, çeviri tararlardan birisinin sorumluluğu altında değil ise, 
masrafları kendisi karşılamak kaydıyla işlemlerin dili veya gerekiyor ise diğer resmi dillere 
çeviri sağlar, 

(6) Avrupa Patent Ofisi'nin çalışanları, taraflar, tanıklar veya uzmanlar tarafından Avrupa 
Patent Ofisi'nin resmi dilinde verilen beyanlar tutanaklara o dilde yazılır. Başka bir dilde verilen 
beyanlar çevrildiği resmi dilde yazılır. Bir Avrupa patent başvurusu veya Avrupa patentindeki 
değişiklikler, tutanaklara işlemlerin dilinde yazılır. 

Hüküm 3 

İşlemlerin Dilinde Değişiklik 

İptal 

Hüküm 4 

Bölünmüş Avrupa Başvurularının Dili 

İptal - Metin, Hüküm 25'e alınmıştır. 

Hüküm 5 
Çevirilerin Belgelenmesi 

Bir belgenin çevirisi istenildiği taktirde, Avrupa Patent Ofisi, çevirinin orijinal metinle 
uyuştuğunu gösteren bir belgenin, belirlenecek bir süre içinde verilmesini isteyebilir. Eğer bu 
belge zamanında verilmez ise, aksi belirtilmedikçe, verilmemiş kabul edilir. 

Hüküm 6 
Çevirilerin Verilmesi ve Ücretlerin indirimi 

(1) Madde 14 paragraf 2 uyarınca bir çeviri, Avrupa patent başvurusundan itibaren bir ay 
içinde verilir. 

(2) Madde 14 paragraf 4 uyarınca bir çeviri, dokümanın verilmesinden itibaren bir ay içinde 
verilir. Doküman bir itiraz, temyiz bildirimi veya temyiz gerekçeleri bildirimi ise ve eğer çeviri 
için verilen süre daha geç sona eriyorsa, çeviri bu süre içinde yapılabilir. 

(3) Madde 14 paragraf 4'te sözü edilen kişinin bir Avrupa patent başvurusu yapması halinde, 
bu hükümde kabul edilen bir dilde incelenmesi, itirazı veya temyizinin istenmesi halinde başvuru 
ücreti, inceleme ücreti, itiraz ücreti veya temyiz ücretinde indirimler, ücretler ile ilgili 
Hükümler'e göre yapılır. 

Hüküm 7 
Avrupa Patent Başvurusu Çevirisinin Yasal Doğruluğu 

Aksine bir kanıt olmadıkça, Avrupa Patent Ofisi, Avrupa patent başvurusu veya Avrupa patenti 
konusunun, başvurunun içeriğini aşıp aşmadığım saptamak amacıyla, Madde 14, paragraf 2 veya 
Hüküm 25d paragraf 3 uyarınca yapılmış çevirinin, başvurunun orijinal metnine uygun olduğunu 
varsayar. 
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Kısım II 
Avrupa Patent Ofisi 

Organizasyonu 

Bölüm 1 
Genel Konular 

Hüküm 8 
Patent Sınıflandırılması 

Avrupa Patent Ofisi, 24 Mart 1971 tarihli Uluslararası Patent Sınıflandırması (bundan böyle 
uluslararası sınıflandırma olarak geçer) ile ilgili Strazburg Antlaşması Madde l'de sözü edilen 
sınıflandırmayı kullanır. 

Hüküm 8a 
Avrupa Patent Ofisi'nin idari Yapısı 

(1) Avrupa Patent Ofisi, içinde Madde 15'te belirtilen dairelerin, yasal konularla ve Ofisin iç 
idaresi ile uğraşmak üzere kurulmuş servislerin idari olarak tahsis edileceği Genel Müdürlüklere 
ayrılır. 

(2) Her Genel Müdürlük bir Başkan Yardımcısı tarafından yönetilir. Bir Genel Müdürlüğe bir 
Başkan Yardımcısı atanması kararı, Avrupa Patent Ofisi Başkanı'na danışıldıktan sonra İdari 
Konsey tarafından verilir. 

Hüküm 9 
Görevlerin Dairelere İlk Dağıtımı 

(1) Araştırma, İnceleme veya İtiraz Bölümleri'nin üyeleri olarak çalışan teknik yönden 
nitelikli patent uzmanları, Müdürlüklere atanır. Avrupa Patent Ofisi Başkam, uluslararası 
sınıflandırmayı dikkate alarak bu Müdürlüklere görev tahsis eder. 

(2) Avrupa Patent Ofisi Başkam, Sözleşme uyarınca kendilerine verilen sorumluluklara ek 
olarak, Kabul Bölümüne, Araştırma, İnceleme ve İtiraz Bölümlerine ve Hukuk Bölümü'ne ayrıca 
görevler tahsis edebilir. 

(3) Avrupa Patent Ofisi Başkam, İnceleme veya İtiraz Bölümlerine verilmiş teknik ve yasal 
güçlükleri olmayan görevlerin ifasım, teknik veya yasal yönden nitelikli olmayan uzmanlara 
verebilir. 

Kısım 2 
Temyiz Kurulunun ve 

Genişletilmiş Temyiz Kurulunun 
Organizasyonu 

Hüküm 10 
Temyiz Kurulu Yönetim Kurulu 

(1) Temyiz Kurulu'nu organizasyon birimi içindeki bu özerk merci ("Temyiz Kurulu 
Başkam) Temyiz Kurulu'nda başkan yardımcısı olarak görev yapan ve kurulda ^şkan olacak 
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kişiden ve altısı başkan, altısı ise diğer üyeler olmak üzere on iki Temyiz Kurulu üyesinden 
oluşur. 

(2) Kurulun tüm üyeleri Başkan ve Temyiz Kurulu üyeleri tarafından bir çalışma yılı için 
seçilir. Eğer kurul tam olarak oluşturulamaz ise boş yerler, en kıdemli Başkanlar ve üyeler 
belirlenerek doldurulur. 

(3) Kurul, Temyiz Kurulu Usul Esaslarını ve üyelerinin seçimi ve belirlenmesine dair Usul 
ve Esasları belirler. Kurul aynca, Temyiz Kurulu'nda görevli Başkan Yardımcısına, Temyiz 
Kurulu'nun genel işlevlerine ait hususlarda önerilerde bulunur. 

(4) Her çalışma yılı başlangıcından önce, tüm Başkanları içerecek şekilde oluşan 
Genişletilmiş Kurul, Temyiz Kurulu görevlerini belirler. Aym oluşumda, iki veya daha fazla 
Temyiz Kurulu arasındaki görevlerin belirlenmesi ile ilgili uyuşmazlıklar hususunda karar verir. 
Genişletilmiş Kurul, çeşitli Temyiz Kurullarının mutat ve dönüşümlü üyelerini belirler. Temyiz 
Kurulu'nun herhangi bir üyesi, birden fazla Temyiz Kurulu üyesi olarak belirlenebilir. Bu 
önlemler, söz konusu çalışma yılı akışı içinde, gerekli olduğunda, değiştirilebilir. 

(5) Kurul ancak, en az beş üyesinin bulunması şartıyla karar alabilir. Bu üyeler, Temyiz 
Kurulu'ndan görevli Başkan Yardımcısı veya onun yardımcısı ve iki Temyiz Kurulu 
Başkanı'dır. Paragraf 4'de söz edilen görevler söz konusu olduğunda, Temyiz Kurulu'nda 
görevli Başkan Yardımcısı veya onun yardımcısı ve üç Temyiz Kurul Başkanları dahil dokuz 
üyenin bulunması gerekir. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması durumunda, 
Başkan veya yardımcısı belirleyici oyu verme hakkına sahiptir. Çekimser oy, oy olarak kabul 
edilmez. 

(6) İdari Konsey, Temyiz Kurulu' na Madde 134a, paragraf 1 (c) uyarınca görev verir. 

Hüküm 11 
Genişletilmiş Temyiz Kurulu Görev Dağılımı Şekli ve 

Usul Esasları'nın Kabulü 

(1) Her çalışma yılı başlangıcından önce, Madde 11, paragraf 3 uyarınca atanan Genişletilmiş 
Temyiz Kurulu üyeleri, Genişletilmiş Temyiz Kurulu'nun mutat ve değişen üyelerini belirler. 

(2) Madde 11, paragraf 3 uyarınca atanan Genişletilmiş Temyiz Kurulu üyeleri, Genişletilmiş 
Temyiz Kurulu'nun Usul Esasları'nı kabul eder. 

(3) Paragraf 1 ve 2'de sözü edilen hususlarda kararlar sadece, Genişletilmiş Temyiz Kurulu 
Başkam veya onun yardımcısı dahil en az beş üyenin bulunmasıyla alınabilir. Oylarda eşitlik 
oluşması durumunda, Başkan veya yardımcısı, belirleyici oy verme hakkına sahiptir. Çekimser 
oy, oy olarak kabul edilmez. 

Hüküm 12 
Avrupa Patent Ofisinin İdari Yapısı 

iptal - Metin, Hüküm 8a'ya alınmıştır. 
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BÖLÜM II 
SÖZLEŞME II. BÖLÜM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

Kısım I 
Başvuru Sahibinin Hakkının Olmadığı İşlem 

Hüküm 13 
işlemlerin Durması 

(1) . Eğer üçüncü bir taraf, Madde 61, paragraf l'in anlamı kapsamında bir karar bekleyen 
başvuru sahibine karşı işlemler tesis etmiş olduğu kanıtım sağlar ise, üçüncü şahıs Avrupa Patent 
Ofisi'ne yazılı olarak bu işlemlerin sürdürülmesine izin verdiğine dair rızasını bildirmedikçe 
patent verme işlemleri durdurulur. Bu rıza değiştirilemezdir. Bununla birlikte, patent verme 
işlemleri Avrupa patent başvurusunun yayınlanmasından önce durdurulmaz. 

(2) Kanıt, Madde 61, paragraf l'in anlamı kapsamında bir kesin kararın alınmasını sağlıyor 
ise Avrupa Patent Ofisi, Madde 61, paragraf l(b) uyannca yeni bir Avrupa patent başvurusu tüm 
belirlenmiş Sözleşmeli ülkeler için yapılamamışsa, yazışmada belirtilen tarihten itibaren 
işlemlerin yeniden başlatılmış olduğu konusunda başvuru sahibine ve herhangi diğer tarafa bilgi 
verir. Eğer karar üçüncü şahsın lehine ise, üçüncü şahıs yeniden başlatılmasını istemediği sürece, 
karar son aşamaya geldikten üç ay sonrasına kadar işlemler yeniden başlamaz. 

(3) Patent verme işlemlerinin durdurulması üzerine veya daha sonra, Avrupa Patent Ofisi, 
işlemlerin paragraf 1 uyannca tesis edilmiş olan ulusal işlemlere erişim aşamasını dikkate 
almaksızın patent verme işlemlerinin yeniden başlamasına yönelik bir tarih belirleyebilir. Bu 
tarih konusunda üçüncü şahsa, başvuru sahibine ve diğer tarafa bilgi verir. Bu gün itibariyle, son 
kararın alındığına dair bir kanıt sağlanmamışsa, Avrupa Patent Ofisi işlemleri yeniden 
başlatabilir. 

(4) Yıllık ücretlerin ödenmesi için olan süreler dışındaki tüm süreler, işlemlerin 
durdurulduğu tarihe denk gelirse, durdurulur. Süresi halen tamamlanmamış olanlara ise 
işlemlerin yeniden başlatıldığı tarihten itibaren tekrar devam edilir. Ancak, işlemlerin yeniden 
başlatılmasından sonra halen devam eden süre iki aydan daha az olmaz. 

Hüküm 14 
Geri Çekilmedeki Sınırlamalar 

Üçüncü bir şahsın Madde 13, paragraf 1 uyannca ulusal işlemleri tesis etmiş olduğuna dair 
kanıtlan verdiği tarihten itibaren ve patent verme işlemlerinin yeniden başlatıldığı tarihe kadar, 
ne Avrupa Patent başvurusu ne de Sözleşmeli Ülkelerin seçimi geri çekilebilir. 

Hüküm 14a 
Madde 61, Paragraf 1 'e Göre Prosedür 

(1) Avrupa patenti verilmesine hak kazanan bir kişi, Madde 61, paragraf 1 uyannca yasal 
yollardan ancak, 

(a) hakkının tanınması kararının kesinleşmesinden sonra üç ayı geçmeksizin bu^yasal 
yollara başvurması ve 

(b) Avrupa patentinin henüz verilmemiş olması kaydıyla yararlanabilir. 
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(2) Bu haklar sadece, Avrupa patent başvurusu için belirlenmeleri karannm alınmış veya 
tanınmış olduğu veya Tanınma Protokolü icabı tanınması gereken taraf ülkelerde uygulanır. 

Hüküm 15 
Hak Kazanmış Kişi Tarafından Yeni Bir Avrupa Patenti Başvurusu 

(1) Avrupa patenti almaya hak kazanacağı kesin karar ile belirlenmiş olan kişi Madde 61, 
paragraf l(b) uyarınca yeni bir Avrupa patent başvurusu yapması halinde orijinal başvuru, 
Avrupa patent başvurusu için belirlenmeleri karannm alınmış veya tanınmış olduğu veya 
Tanınma Protokolü icabı tanınması gereken kararın belirlediği taraf ülkeler için yeni başvuru 
yapılma tarihinde geri çekilmiş addedilir. 

(2) Başvuru ücreti ve araştırma ücreti, yeni başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay 
içinde ödenir. Başvuru ücreti ve araştırma ücreti zamanında ödenmez ise başvuru geri çekilmiş 
addedilir. 

(3) Belirleme ücretleri, yeni başvuruya ilişkin hazırlanan Avrupa araştırma raporu yayınının 
Avrupa Patent Bülteni'nde bahsedildiği tarihten itibaren altı ay içinde ödenir. Madde 25c, 
paragraf 2 ve 3 uygulanır. 

Hüküm 16 
Hakların Avrupa Patentine Kısmen Aktanmı 

(1) Eğer kesin karar, üçüncü şahsın orijinal Avrupa patent başvurusunda açıklanan konunun 
sadece bir bölümüne ilişkin bir Avrupa patentini almaya hak kazandığım belirtiyor ise bu bölüm 
için Madde 61 ve Hüküm 14a ve 15 uygulanır. 

(2) Gerektiği taktirde, Avrupa patent başvurusu için belirlenmeleri karannm alınmış veya 
tanınmış olduğu veya Tanınma Protokolü icabı tanınması gereken Sözleşmeli Devletler için 
orijinal Avrupa patent başvurusu, diğer taraf ülkelerden farklı olan istemleri, bir tarifhameyi ve 
resimleri içerir. 

Kısım II 
Buluş Sahibinin Açıklanması 

Hüküm 17 
Buluş Sahibinin Belirtilmesi 

(1) Bir Avrupa patentinin verilmesi talebi, buluş samimin belirlenmesini içerir. Ancak, 
başvuru sahibi buluş sahibi değil veya tek buluş sahibi değil ise, belirleme ayn bir dokümanla 
verilir. Belirleme buluş sahibinin soyadını, adım ve tam adresini içerir, Madde 81'de atfedilen 
ifadeyi içerir ve başvuru sahibi veya vekilinin imzasını taşır. 

(2) Avrupa Patent Ofisi, buluş sahibine ait bilgilerin doğruluğunu kanıtlamaz. 

(3) Başvuru sahibi buluş sahibi değil veya tek buluş sahibi değil ise, Avrupa Patenf Ofisi, 
buluş sahibini belirten dokümandaki ve aşağıdaki bilgileri, verilen buluş sahibine bildirir: 

(a) Avrupa patent başvuru numarası; 
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(b) Avrupa patent başvurusu tarihi, eğer öncelik verilmesi istenmiş ise önceki 
başvurunun tarihi, ülke adı ve dosya numarası; 

(c) başvuru sahibinin adı; 

(d) buluş başlığı; 

(e) seçilen üye ülke. 

(4) Başvuru sahibi ve buluş sahibi ne paragraf 3 uyannca iletişim ihmali ne de bu 
yönetmelikteki bir hatanın korunması isteminde bulunabilir. 

Hüküm 18 
Buluş Sahibinin Adının Yayımlanması 

(1) Buluş sahibi hakkından feragat ettiğini Avrupa Patent Ofisi'ne yazılı olarak 
bildirmedikçe, buluş sahibinin adı, yayımlanmış Avrupa patent başvurusunda ve Avrupa patent 
tarifhame takımında geçer. 

(2) Üçüncü bir şahsın, bir Avrupa patenti başvuru sahibi veya malikinden kendisinin buluş 
sahibi olarak belirlenmesinin istenildiğini gösteren bir kesin karan Avrupa Patent Ofisi'ne 
bildirmesi halinde, paragraf 1 uygulanır. 

Hüküm 19 
Buluş Sahibinin Belirtilmesinde Düzeltme 

(1) Buluş sahibinin yanlış belirtilmesi, istek üzerine ve sadece yanlış belirtilen kişinin izniyle 
ve bu isteğin üçüncü bir şahısça yapılması halinde, patent başvuru sahibi veya malikinin izniyle 
düzeltilir. Hüküm 17 gerekli değişiklikler yapılmış olarak uygulanır. 

(2) Buluş sahibinin yanlış belirlenmesi, Avrupa Patent Sicili'nde kaydedilmiş ve Avrupa 
Patent Bülteni'nde yayınlanmış olması halinde, bunun düzeltmesi veya iptali yine aynı şekilde 
yapılır veya yayınlanır. 

Kısım III 
Devir, Lisans ve Diğer Hakların Kaydı 

Hüküm 20 
Devirlerin Kaydı 

(1) Bir Avrupa patent başvurusunun devir işlemi, bu işlem için kanıt olacak dokümanların 
sunulması üzerine, ilgili tarafın talebi ile Avrupa Patent Tescili'nde kaydedilir. 

(2) Talep, ilgili ücret ödenmiş oluncaya kadar yapılmamış sayılır. Sadece eğer paragraf 1 'e 
uygun olmaması halinde reddedilebilir. 

(3) Bir devir, sadece paragraf l'de atfedilen dokümanların düzenlenmiş olduğu tarihte ve 
ölçüde Avrupa Patent Ofisi görevlisi için geçerli olur. 

Hüküm 21 
Lisans ve Diğer Hakların Tescili 

(1) Bir Avrupa patenti başvurusu ve bu başvurunun ifasını etkileyen yasal yollarla ilgili 
olarak, bir patent verilmesi veya lisans aktarımı tesciline, gerçek bir haklan tesisi veya 
aktarımına gerekli değişiklikler yapılmış olarak Hüküm 20, paragraf 1 ve 2 uygulanır. 
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(2) Paragraf 1 'e göre bir tescil, haktan vazgeçildiği kanıtını gösteren belgelerle desteklenen 
bir talep üzerine veya hak sahibinin, tescilin iptali konusunda yazılı izniyle iptal edilir. Hüküm 
20, paragraf 2 uygulanır. 

Hüküm 22 
Lisans İşlemleri İçin özel Durumlar 

Bir Avrupa patent başvurusuna ilişkin bir lisans: 

(a) başvuru sahibi ve lisans sahibi istemiş ise kişiye özel bir lisans olarak; 

(b) lisansı Avrupa Patent Sicili'nde tescil edilmiş lisans sahibi tarafından verilen bir 
alt-lisans olarak kaydedilir. 

Bölüm IV 
Sergileme Belgesi 

Hüküm 23 
Sergileme Belgesi 

Başvuru sahibi, Avrupa patent başvurusu tarihinden itibaren dört ay içinde Madde 55, paragraf 
2'de sözü edilen; 

(a) sınai mülkiyeti korumaktan sorumlu merci tarafından sergide yayınlandığını 
gösteren, 

(b) buluşun esasen orada sergilendiğini, 

(c) serginin açılış tarihini ve buluşun bu tarihten sonra açıklanması halinde ilk 
açıklandığı tarihi gösteren ve 

(d) doğruluğu yukarıda söz edilen merci tarafından usulüne uygun olarak ispat 
edilmiş olan buluşun tanımın ekleneceğini gösteren bir belgeyi verir. 

Bölüm V 
önceki Avrupa Başvurulan 

İptal 

Hüküm 23a 
Tekniğin Bilinen Durumu Olan önceki Başvurular 

İptal 
Bölüm V 

Biyoteknolojik Buluşlar 

Hüküm 23b 
Genel ve Tanımlar 

(1) Biyoteknolojik buluşlarla ilgili Avrupa patent başvuru ve patentleri için, Sözleşmenin 
ilgili hükümleri, bu bölümün hükümlerine göre uygulanır ve yorumlanır. Biyoteknolojik 
buluşların yasal olarak korumasına dair 6 Temmuz 1998 tarihli 98/44/EC nolu Direktif, yorumun 
ek yöntemi olarak kullanılır. 
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(2) Biyoteknolojik buluşlar, biyolojik materyalden oluşan ya da biyolojik materyal içeren bir 
ürünle veya biyolojik materyalin üretildiği, işlendiği ya da kullanıldığı bir işlemle ilgili 
buluşlardır. 

(3) Biyolojik materyal, genetik bilgi içeren ve kendi kendine üreyebilen ya da bir biyolojik 
sistemde üretilebilen herhangi bir materyaldir. 

(4) Bitki çeşidinin tescili için gerekli olan koşullan tamamen karşılayıp karşılamadığına 
bakılmaksızın, bilinen en alt düzeyin tek bir botanik sınıfı içindeki herhangi bir bitki grubu: 

a- belirli bir genotip veya genotipler kombinasyonundan kaynaklanan özellikleri göstermesi ile 
tanımlanabiliyorsa, 

b- bahsedilen özelliklerden en az birini göstermesi suretiyle diğer bitki gruplarından 
aynlabiliyorsa ve 

c- değişmeden üretilebilmeye uygunluk açısından bir birim olarak değerlendirilebiliyorsa 

bitki çeşidi olarak adlandırılır. 

(5) Bitki veya hayvan üretmek için kullanılan usul, çaprazlama ya da seçme gibi tamamen 
doğal bir olaydan oluşuyorsa esas olarak biyolojik (önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan) bir 
işlemdir 

(6) Mikrobiyolojik işlem, mikrobiyolojik materyal içeren ya da mikrobiyolojik bir materyalle 
gerçekleştirilen ya da sonucunda mikrobiyolojik materyal oluşan herhangi bir işlemdir. 

Hüküm 23c 
Patent Verilebilir Biyoteknolojik Buluşlar 

Aşağıda sayılan biyoteknolojik buluşlar patentlenebilir: 

a- doğal ortamından izole edilen veya daha önceden doğada var olduğu halde teknik bir 
işlemle üretilen biyolojik materyal, 

b- teknik uygulanabilirliği belirli bir bitki çeşidi veya hayvan ırkı ile sınırlandırılmayan 
bir buluşla ortaya çıkan bitki veya hayvanlar 

c- mikrobiyolojik ya da diğer teknik bir işlem veya bir bitki çeşidi ya da hayvan ırkı 
olmamak koşuluyla bu tür bir işlemle elde edilen bir ürün. 

Hüküm 23d 
Patentlenebilirlik Istisnalan 

Madde 53(a)'a göre özellikle aşağıdakiler ile ilgili olan biyoteknolojik buluşlara ilişkin olarak 
Avrupa patentleri verilmez: 

a- insan klonlama işlemleri, 

b- insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, 

c- insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, 
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d- insan ya da hayvanlara önemli bir übbi fayda sağlamaksızın, hayvanlara acı çektirebilecek 
genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar 

Hüküm 23e 
İnsan Bedeni ve öğelerine ilişkin Buluşlar 

(1) Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi 
dizisi de dahil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin basit keşfi patentlenebilir bir 
buluş değildir. 

(2) Bir gen dizisi veya kısmi dizisi de dahil olmak üzere insan bedeninden izole edilen ya da 
başka bir teknik işlem sonucunda üretilen bir öğe, yapısı bu öğenin doğal olanıyla aynı olsa dahi, 
patentlenebilir bir buluş olabilir. 

(3) Bir gen dizisinin veya kısmi dizisinin sanayiye uygulanabilirliği patent başvurusunda 
açıklanmalıdır. 

Hüküm 23f 
Nükleotit ve Amino Asit Dizilerine İlişkin Patent Başvurulan İle ilgili Gereklilikler 

(1) Bir patent başvurusunda nükleotit veya amino asit dizileri açıklanıyor ise tarifhame, bu 
konuda Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın yürürlükte olan standartlarına uygun bir nükleotit ve 
amino asit dizi listesi de içermelidir. 

(2) Avrupa Patent Ofisi Başkam, başvuru unsurlarına ek olarak, birinci fıkraya uygun 
hazırlanmış dizi listesinin kendisi tarafından belirlenmiş standartlarına uygun bir veri 
taşıyıcısında verilmesini isteyebilir. Bu durumda, veri taşıyıcısında kayıtlı bilginin yazılı dizi 
listesi ile aynı olduğuna dair bir beyan verilmelidir. 

(3) Dizi listesi başvuru yapıldığı sırada birinci fıkraya uygun olarak verilmemekle birlikte 
tarifhamenin içinde açıklanmış ise, birinci fıkraya uygun olacak şekilde hazırlanan dizi listesi 
başvuru tarihinden sonra verilebilir veya düzeltilebilir. Bu durumda, başvuru sahibi, verilen veya. 
düzeltilen bu listenin başvurunun kapsamını aşmadığına ilişkin beyanını sunmalıdır. 

(4) Başvuru tarihinden sonra verilenjyzi listesi, tarifhamenin bir parçası olarak 
değerlendirilmez. 

Hüküm 23g 
Biyolojik Materyalin Tevdi Edilmesi 

(1) Bir buluş, kamu tarafından ulaşılamayan ve ilgili teknik alandaki bir uzman tarafından 
buluşun uygulanmasına yeterli olacak şekilde patent başvurusunda anlatılamayan bir biyolojik 
materyalle ilgiliyse veya bu materyalin kullanımını içeriyor ise, aşağıdaki koşulların yerine 
getirilmesi halinde, buluşun madde 83'e uygun olarak açıklandığı kabul edilir: 

a- biyolojik materyalin bir örneğinin, Milletlerarası Anlaşmalara uygun olarak kurulmuş yetkili 
bir tevdi kuruluşuna, başvuru tarihinde veya daha önce verilmesi, 

b- başvurunun ilk halinin, biyolojik materyalin özellikleri ile ilgili başvuru sahibince ulaşılabilir 
bilgileri içermesi, 

c- tevdi kuruluşunun ve tevdi edilen biyolojik materyalin erişim numarasının, patent 
başvurusunda belirtilmesi ve 
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d- biyolojik materyalin başvuru sahibinden farklı bir kişi tarafından tevdi edilmesi durumunda; 
tevdi eden kişinin adı ve adresinin patent başvurusunda belirtilmesi ve bu kişinin, tevdi edilen 
biyolojik materyale patent başvurusunda atıf yapma konusunda başvuru sahibini 
yetkilendirdiğine ve tevdi edilen materyalin bu Yönetmeliğin 23 (i) ncı maddesine göre kamunun 
erişimine sunulması konusunda koşulsuz ve feshedilemez bir şekilde nza gösterdiğine ilişkin bir 
belgenin Enstitüye sunulması. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının c bendi ve uygun durumlarda d bendindeki bilgiler, ilk 
önce dolan süre geçerli olmak üzere, aşağıdaki sürelerde verilmelidir: 

a- başvurunun yapıldığı tarihten veya varsa rüçhan tarihinden itibaren onaltı ay içinde, bu süre 
içinde sunulamaması halinde ise, başvurunun yayınlanması için gerekli teknik hazırlıkların 
tamamlanmasından önce, 

b- Madde 93 paragraf l(b)'ye göre başvurunun yayımlanması talebinin yapıldığı tarihe kadar, 

o Madde 128 paragraf 2 uyarınca başvuru dosyasının incelenmesine ilişkin bir hakkın oluştuğu 
konusunda Avrupa Patent Ofisinin başvuru sahibine yaptığı bildirimden itibaren 1 ay içinde. 

Bu bilgilerin Avrupa Patent Ofisine verilmesiyle, tevdi edilen biyolojik materyalin bu 
Yönetmeliğin 23i mcı maddesine göre kamunun erişimine sunulması konusunda başvuru 
sahibinin koşulsuz ve feshedilemez bir şekilde nza gösterdiği kabul edilir. 

Hüküm 23h 
Uzman Çözümü 

(1) Başvuru sahibi, bu Yönetmeliğin 23i mcı maddesine göre erişimin, numunenin sadece 
talepte bulunanm atadığı bir uzmana verilmesiyle gerçekleşeceğini, başvurunun yayımlanması 
için gerekli teknik hazırlıkların tamamlanmasına kadar Avrupa Patent Ofisine bikhrebflir^ • Bu 
atama kapsamındaki erişim; 

a- patentin verilmesi kararının yayımlanmasına kadar veya, 

b- başvurunun reddedilmesi veya geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması durumlannda 
başvuru tarihinden itibaren 20 yıl süreyle 

geçerli olacaktır. 

Aşağıdakiler bir uzman olarak atanabilir: 

a- Talepte bulunanm, talep yapıldığı sırada, atanmasının başvuru sahibince onaylandığım 
ispatladığı gerçek bir kişi, 

b- Avrupa Patent Ofisi başkanının uzman olarak kabul ettiği gerçek bir kişi. 

Uzmanın bu Yönetmeliğin 23i mcı maddesi kapsamındaki yükümlülükleri, patentin koruma 
süresinin bitimine kadar veya başvurunun reddedilmesi, geri çekilmesi veya geri çekilmiş 
sayılması durumlannda birinci fıkranın b bendinde belirtilen sürenin bitimine kadar başvuru 
sahibine taahhüt ettiğine dair bir beyan atamaya eklenir. Burada talep sahibi üçüncü kişi olarak 
kabul edilir. 
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Hüküm 23i 
Biyolojik Materyale Erişebilirlik 

(1) Bu Yönetmeliğin 23(g) inci maddesine göre tevdi edilen biyolojik materyal, patent 
başvurusunun yayımlandığı tarihten itibaren talep üzerine herkesin ve bu tarihten önce de madde 
128 paragraf 2 ye göre başvuru dosyasmı incelemeye yetkili bulunan herkesin erişimine açık 
olacaktır. Bu Yönetmeliğin 23(h) maddesine tabi olarak, bu erişim, talepte bulunan kişiye bu 
biyolojik materyalin bir örneğinin verilmesiyle gerçekleşir. 

(2) Biyolojik materyalin bir örneği, talepte bulunan kişinin, başvuru veya patent sahibine, 
patent başvurusunun reddedildiği, geri çekildiği, geri çekilmiş sayıldığı ya da koruma süresinin 
bittiği tarihe kadar, başvuru veya patent sahibi feragat ettiğini açıkça belirtmedikçe, bu biyolojik 
materyali ya da bundan türetilen herhangi bir biyolojik materyali üçüncü şahıslara vermeyeceğini 
ve bu materyali yalnızca deneysel amaçlı kullanacağını taahhüt etmesi koşuluyla verilir. 

Talepte bulunan, biyolojik materyali zorunlu lisans kapsamında kullandığı sürece, bu materyalin 
yalnızca deneysel amaçlı kullanımı konusundaki taahhüt uygulanmayacaktır. 

(3) İkinci fıkranın hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak; türetilmiş biyolojik materyal, 
tevdi edilen materyalin buluşun gerçekleştirilmesinde esas olan özelliklerini taşımayı sürdüren 
herhangi bir materyal anlamındadır. İkinci fıkrada belirtilen taahhüt, türetilmiş biyolojik 
materyalin patent işlemleri için gerekli olan herhangi bir tevdisine engel oluşturmaz. 

(4) Birinci fıkradaki talep, Avrupa Patent Ofisi tarafından kabul edilen bir formla ofise 
yapılır. Avrupa Patent Ofisi bu formda, tevdi edilen biyolojik materyale ilişkin bir patent 
başvurusunun yapıldığım ve talepte bulunanın veya bu Yönetmeliğin 23 h uncu maddesine göre 
talepte bulunanın atadığı uzmanın bu materyalin bir örneğini almaya yetkili olduğunu onaylar. Bu 
talep, patentin verilmesinden sonra da Avrupa patent Ofisine yapılır. 

(5) Avrupa Patent Ofisi, beşinci fıkrada belirtildiği şekilde onaylanan talebin bir. kopvjjsını 
tevdi kuruluşuna ve başvuru veya patent sahibine gönderir. 
(6) Avrupa Patent Ofisi, Yönetmeliğin 23 (g) den 23(i) e kadar maddeleri uyarınca tanıdığı 
tevdi kuruluşlarının ve uzmanların listesini Resmi Bülteni'nde ilan eder. 

Hüküm 23j 
Biyolojik Materyalin Yeniden Tevdisi 

Yönetmeliğin 23(g) inci maddesine göre tevdi edilen biyolojik materyal, tanınan tevdi 
kurumunda erişilebilir olmaktan çıkarsa; bu materyalin Patent işlemleri Amacıyla 
Mikroorganizmaların Tevdi Edilmesinin Uluslararası Kabulü Konusunda Budapeşte 
Anlaşması'na uygun şekilde yeniden tevdi edilmesi ve yeni tevdinin alındığına ilişkin tevdi 
kuruluşu tarafından verilen belgenin bir kopyasının yeni tevdinin yapılmasından itibaren dört ay 
içinde patent başvurusu veya belgesinin numarası belirtilerek Avrupa Patent Ofisine gönderilmesi 
halinde, bu erişimin hiç kesintiye uğramadığı kabul edilir. 

BÖLÜM III 
SÖZLEŞME IU BÖLÜM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

Kısım I 
Avrupa Patent Başvurusunun Yapılması 

Hüküm 24 
Genel Hükümler 

(1) Avrupa patent başvurulan, Münih, Lahey veya Berlin'deki Avrupa Patent Ofislerine veya 
Madde 75 paragraf l(b)'de atfedilen mercilere elden verilerek veya posta ile yazılı olarak 
yapılabilir. 
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(2) Avrupa Patent Ofisi Başkam, , elden veya posta ile yapılan başvurular dışında, Avrupa 
patent başvurularının yapılması yollan ve şartlarını belirler. 

(3) Avrupa patent başvurularını kabul eden yetkili, başvuruyu oluşturan dokümanları 
alındıkları tarihe göre işaretler ve en az başvuru numarası, durumunu ve işlem tarihini içeren bir 
alındıyı gecikmeksizin başvuru sahibine gönderir. 

(4) Eğer Avrupa patent başvurusu Madde 75, paragraf l(b)'de atfedilen bir merciye yapılmış 
ise bu merci gecikmeksizin Avrupa Patent Ofisine başvurunun alındığına dair bilgi verir ve 
özellikle dokümanların yapışım ve alındı tarihini, başvuru numarasını ve öncelik tarihini belirtir. 

(5) Bir Üye ülkenin ulusal ofisi tarafından gönderilen bir Avrupa Patent başvurusunun 
alınması üzerine, Avrupa Patent Ofisi alındının tarihim belirtecek şekilde derhal başvuru 
sahibine bilgi verir. 

Hüküm 25 
Bölünmüş Avrupa Başvurulan 

(1) Başvuru sahibi, halen işlemleri devam eden bir Avrupa patenti başvurusu ile ilgili olarak 
bölünmüş başvuru yapabilir. 

(2) Bölünmüş başvuru dili ilk başvuru işlemlerinin dili ile aynı dilde olur ve Münih, Lahey 
veya Berlin'deki Avrupa Patent Ofisine yapılır. 

(3) Başvuru ücreti ve araştırma ücreti bölünmüş başvurunun başvuru tarihinden itibaren bir 
ay içinde ödenir. Başvuru ve araştırma ücreti zamanında ödenmediği taktirde, başvuru geri 
çekilmiş sayılır. 

(4) Ülke seçimi ücretleri Avrupa Patent Bülteni'nde bölünmüş başvuruya ilişkin Avrupa 
araştırma raporu yayınlandığı tarihten itibaren altı ay içinde ödenir. Hüküm 25c, paragraf 2 ve 3 
uygulanır. 

Hüküm 25a 
Avrupa Patent Başvurularının İletilmesi 

(1) Bir taraf ülkenin ulusal ofisi, taraf ülkelerin yararına olan buluşların gizliliğine ilişkin 
ulusal yasalarla uyumlu başvurulan Avrupa Patent Ofisine en kısa zamanda gönderir ve bunu 
sağlamak üzere, 

(a) ulusal yasa uyarınca, başvurunun konusu açıkça bir şekilde gizlilik içermiyor ise 
başvuru tarihinden itibaren altı hafta içinde; veya 

(b) başvurunun, gizlilik içermesi nedeniyle aynca incelenmesi gerekiyor ise başvuru 
tarihinden itibaren dört ay, rüçhan hakkı talep edilmiş ise rüçhan hakkı tarihinden itibaren on 
dört ay içinde gerekli işlemleri gerçekleştirir. 

(2) Başvuru tarihinden veya rüçhan hakkı talep edilmiş ise rüçhan tarihinden itibaren on dört 
ay içinde Avrupa Patent Ofisi tarafından alınmamış bir Avrupa patent başvurusu geri çekilmiş 
sayılır. Başvuru, araştırma, ülke seçimi ve istem ücretleri geri ödenir. 

Hüküm 25b 
Başvuru Ücreti ve Araştırma Ücreti 

Başvuru ücreti ve araştırma ücreti, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. 
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Hfiküm 25c 
Ülke Seçimi Ücretleri 

(1) Ülke seçimi ücretleri, Avrupa Patent Bülteni'nde, Avrupa araştırma raporunun 
yayınlanacağının bildirildiği tarihten itibaren altı ay içinde ödenir. 

(2) Bir taraf ülkeye ilişkin seçim ücret' zamanında ödenmediği taktirde, o ülkenin seçilmesi 
geri çekilmiş sayılır. 

(3) Ülke seçimi ücretinin zamanında ödenmemesi veya tüm taraf ülkelerin seçimlerinin geri 
çekilmesi halinde, Avrupa patent başvurusu geri çekilmiş sayılır. 

Hüküm 25d 
Başvuru Tarihi 

(1) Bir Avrupa patent başvurusunun tarihi, 

(a) bir Avrupa patenti istenildiğine dair bir göstergenin; 

(b) başvuru sahibinin belirtildiği veya başvuru sahibiyle temasa geçilmesine olanak 
sağlayacak bilginin ve 

(c) önceki başvurunun belirtildiği veya önceki başvuruya ait bilgileri içeren 
dokümanların başvuru sahibi tarafından verildiği tarihtir. 

(2) Paragraf l(c)'ye göre önceden yapılmış başvuruya ilişkin bilgilerde başvuru tarihi, 
başvuru numarası ve başvuruyu kabul eden ofis belirtilir. Bu bilgilerde eskilerinin yerine geçen 
bir tarimame veya bir resim olup olmadığı da belirtilir. 

(3) Başvuru, paragraf 2'ye göre bir bilgi içerdiği taktirde, önceki başvurunun bir nüshası 
başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde gönderilir. Önce yapılan başvuru, Avrupa Patent 
Ofisi'nin resmi dillerinden birinde değilse, bu dillerden birisine yapılmış çevirisi aynı süre içinde 
temin edilecektir. Hüküm 38(a), paragraf 2 gerekli değişiklikler yapılmış olarak uygulanır. 

Kısım II 
Başvuruyu Oluşturan Gereklilikler 

Hüküm 26 
Patent Verilmesi Talebi 

(1) Avrupa patentinin verilmesi talebi, Avrupa Patent Ofisi tarafından hazırlanmış bir form 
doldurularak yapılır. 

(2) Talep, 

(a) Avrupa patentinin verilmesi için bir dilekçeyi, 

(b) buluşun ait olduğu teknik alanı belirten ve tüm gereksiz isimlerden kaçınılmış, 
açık ve özlü olan bir buluş başlığım, 

(c) Başvuru sahibinin adı, adresi uyruğu ve ikamet ettiği veya iş yeri merkezinin 
bulunduğu ülkeyi, gerçek kişilerin adları bunların soyadı ve ad(lar)ı ile belirtilir. Tüzel kişilerin 
adları ve bunları düzenleyen yasa uyarınca tüzel kişilerle eşdeğer merciler, resmi adlan ile 
belirtilir. Adresler en hızlı posta teslimatına uygun mutat uygulanabilir şartlara göre bildirilir ve 
varsa daire numarası da dahil olmak üzere tüm ilgili idari birimler gösterilir. Ayrıca, telefon ve 
faks numaralarının belirtilmesi önerilir. 
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(d) Eğer başvuru sahibi bir vekil atar ise, fikra (c)'de belirtildiği üzere bunun adı, 
adresi, ve iş yeri; 

(e) gerekli ise başvurunun bir bölünmüş başvuru olduğunu ve ilk Avrupa 
başvurusunun numarasını belirten bir ibare; 

(f) madde 61, paragraf l(b) kapsamına giren durumlarda, orijinal Avrupa patent 
başvurusu numarası; 

(g) gerekli ise önceki bir başvurudan Rüçhan istenildiğine dair beyan ve ilk 
başvurunun yapıldığı ülke ve başvuru tarihi ; 

(h) başvuru sahibinin veya vekilinin imzası; 

(i) talebin ekindeki dokümanların bir üstesi. Bu listede, aynı zamanda taleple birlikte 
sunulan tarimamenin, istemlerin, resimlerin ve özetin sayfa sayıları ve; 

(j) başvuru sahibinin buluş sahibi olması halinde bu durum belirtilir. 

(3) Birden fazla başvuru sahibi varsa talepte, tercihen bir başvuru sahibinin veya müşterek 
vekil olarak bir vekilin belirtilmiş olması gerekir. 

Hüküm 27 

Tarimamenin İçeriği 

(1) Tarifhame, 

(a) buluşun ilgili olduğu teknik alam belirtir; 
(b) buluşu anlamak, Avrupa araştırma raporunu düzenlenebilmesi ve Avrupa patent 

başvurusunun incelenmesi için ve tercihen tekniğin bilinen durumunu yansıtan dokümanları 
iktibas etmek için yararlı olduğu düşünülen, başvuru sahibinin bildiği kadarıyla, tekniğin bilinen 
durumunu belirtir; 

c) Buluşu, açıkça belirtilmemişse bile, çözmek istenilen teknik problemi ve 
çözümünün anlaşılabileceği şekilde ve tekniğin bilinen durumuna göre avantajlan belirtilerek 
anlatır. 

(d) varsa, resimleri kısaca açıklar; 

(e) örnekler vererek ve varsa resimlere başvurarak buluşun en az bir başarma yolunu 
ayrıntılı olarak açıklar; ve 

(f) tarimamede veya buluşun yapısında açık değil ise, buluşun sanayide uygulanacağı 
yolu açıkça anlatır. 

(2) Tarifhame, buluşun yapısı sebebiyle farklı bir sunum ile daha iyi anlaşılmasını 
sağlamadıkça ve daha az ve öz olmadıkça paragraf 1 'de belirtildiği şekilde ve düzende sunulur. 

Hüküm 27a 
Nükleotid ve Amino Asit Dizileriyle İlgili 

Avrupa Patent Başvuruları Şartlan 

İptal - Metin yeni Hüküm 23f ye alınmıştır. 
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Hüküm 28 
Biyolojik Materyalin Tevdii 

İptal - Metin yeni hükümler 23g-23i'ye alınmıştır. 

Hüküm 28a 
Biyolojik Materyalin Yeniden Tevdisi 

îptal - Metin yeni Hüküm 23j 'ye alınmıştır. 

Hüküm 29 
istemlerin Şekli ve İçeriği 

(1) İstemler, koruma talep edilen buluşun teknik özelliklerinin anlatıldığı kısımdır. İstemler 
gerektiğinde, 

(a) istemde bulunulan konuyu oluşturan hususlann tanımlanması için gerekli olan, 
fakat bir araya geldiklerinde tekniğin bilinen durumunun bir kısmım oluşturan bölüm ve bu 
bölüm ile bir araya geldiğinde korunması istenen teknik özellikleri özlü bir şekilde belirten 
" özelliğini kazandırmaktadır," "özelliğini kazanmaktadır", "gelişmeyi oluşturan 
hususlann özellikleri," sözcüklerinin ya da aynı anlama gelecek herhangi bir başka sözcüğün 
başında geldiği karakterize edici bir bölümü içerir. 

(b) "da tanımlanmıştır" veya "tarafından tanımlanmıştır" ifadeleri ile başlayan ve 
fıkra (a)'ya göre sözü edilen özellikler ile kombine bir korumanın talep edildiği teknik özellikleri 
tanımlayan bir bölümü içerir. 

(2) Madde 82'ye ön yargılı olmaksızın, başvurunun temel konusu aşağıdakilerden birini 
kapsadığı taktirde, bir Avrupa patent başvurusu aynı kategoride (ürün, işlem, aparat veya 
kullanım) birden fazla bağımsız istem içerebilir: 

(a) birbirleriyle ilgili olan ürünlerin çokluluğu; 

(b) bir ürün veya aparatın farklı kullammlan; 

(c) bu alternatifler için tek bir istemin yeterli olmaması halinde belirli bir soruna 
alternatif çözümler. 

(3) Bir buluşun temel özelliklerini belirten bir istemi, o buluşun belirgin olarak 
somutlaştınlmasını sağlayan bir ya da birkaç istem izleyebilir. 

(4) Bir başka istemin (bağımlı istem) tüm özelliklerini içeren bir istem, mümkünse 
başlangıçta, diğer isteme bir atfı içerir ve sonra ek özellikleri belirtir. Diğer bağımlı isteme 
doğrudan atıfta bulunan bir bağımlı istem de aynca kabul edilebilir olacaktır, önceki bir isteme 
atıf yapan tüm bağımlı istemler ve önceki birçok isteme atıf yapan tüm bağımlı istemler, 
mümkün olan en uygun şekilde ve ölçüde birlikte gruplandınlır. 

(5) İstemlerin sayısı, istemde bulunulan buluşun özelliği ile ilgili olarak makul sayıda 
olacaktır. Eğer birçok istem varsa, bunlar sırasma göre bugün kullanılan rakamlar ile 
numaralandınlır. 

(6) Kesinlikle gerekli olmadığı sürece istemler, buluşun teknik özelliklerini belirtenrtanıma 
veya çizimlere yapılan atıflara dayandınlmaz. Özellikle "tanımlama bölüm—de tanırr)zandığı 
gibi" veya "çizimler şekil —de gösterildiği gibi" gibi ifadeler içermez. 
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(7) Avrupa patent başvurusu, referans işaretleri ile birlikte çizimleri de içermesi halinde, eğer 
istemin anlaşılabilirliği bu işaretler ile arttınlabiliyor ise bu taktirde istemlerde belirtilen teknik 
özellikleri, tercihen bu özellikler ile ilgili ve parantezler içine yerleştirilmiş referans işaretleri 
izler. 

Hüküm 30 
Buluşun Bütünlüğü 

(1) Bir buluşlar grubu için Avrupa patent başvurusu yapılması halinde bu buluşlar arasmda 
bir veya birkaçında aynı veya özel teknik niteliklere tekabül eden bir teknik ilişki var ise, Madde 
82'ye göre buluş bütünlüğü şartı yerine getirilir, "özel teknik özellikler" terimi, bir bütün olduğu 
düşünülerek istemi yapılmış olan buluşlardan her birinin, önceki teknikleri yenileyen bir katkıyı 
belirten özellikler olduğunu ifade eder. 

(2) Buluşlar grubunun tek bir genel buluş basamağı oluşturmak üzere bağlantılı olup 
olmadığının belirlenmesi, buluşların birbirinden ayrı istemler veya tek bir istem içindeki 
alternatifler olup olmadığı dikkate alınmaksızın yapılır. 

Hüküm 31 
Ücretli İstemler 

(1) Ondan fazla istemden oluşan her Avrupa patent başvurusu, on birincisi dahil onu izleyen 
her istem için bir istem ücreti ödenmesine tabidir. 

(2) İstem ücretleri, ilk istem seti sunulduktan sonra bir ay içinde ödenir. İstem ücretleri 
zamanında ödenmemiş ise, süre sınırının izlenmesinde kusurlu olunması halinde bildirimden 
sonra bir ay içinde hala ödenebilir. 

(3) İstem ücretleri zamanında ödenmez ise, ilgili istemden vazgeçilmiş addedilir. 

Hüküm 32 
Resimlerin Şekli 

(1) Resimlerin olduğu sayfalarda kullanılabilir yüzey 26.2 cm x 17 crn'lik alam geçmez. 
Kullanılabilir veya kullanılmış yüzey, çerçeve içine alınmaz. Kenar boşlukları en az aşağıdaki 
gibi olur: 

Üst 2.5 cm. 
Sol kenar 2.5 cm. 
Sağ kenar 1.5 cm. 
Alt 1 cm. 

(2) Resimler aşağıdaki gibi çizilir: 

(a) Resimler kalıcı boyalarla renklendirilme olmaksızın siyah, yeterince yoğun ve 
koyu, tekdüze, kaim ve iyi belirlenmiş çizgiler ve hatlarla yapılır. 

(b) Kesitler referans işaretlerinin ve yönlendirme çizgUerinin açıkça okunmasını 
engellemeyecek şekilde ince çizgilerle belirlenir. 
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(c) Resimlerin Ölçeği ve bunların grafik uygulaması, üçte iki boyutunda doğrusal 
küçültülmüş olarak ve elektronik veya fotoğraf ile çoğalümında güçlük çekmeksizin, tüm 
ayrıntıların görülmesine izin verecek şekilde yapılır. 

(d) Resimlerde bulunan tüm sayılar, harfler ve referans işaretleri basit ve net olur. 
Sayılar ve harflerle birlikte köşeli parantezler, daireler veya ters virgüller kullanılmaz. 

(e) Genel olarak, resimlerdeki tüm çizgiler, çizim araçları yardımıyla çizilir. 

(f) Aynı şeklin öğeleri, oranlamada bir fark şeklin netliği için zorunlu olmadıkça bir 
diğeri ile orantılı olur. 

(g) Sayıların ve harflerin boylan 0.32 cm.den az olmaz. Resimlerde yazılarda Latin 
ve mutat olması halinde Yunan alfabesi kullanılır. 

(h) Resimlerin aynı sayfasında birçok şekil olabilir. Şekiller, tek bir şekil oluşturmak 
üzere iki ya da daha fazla sayfaya çizildiği taktirde tüm şekil, şekil parçalarından birisi 
kapanmaksızın birleştirilerek meydana gelecek şekilde düzenlenir. Farklı şekiller, boşluk israfı 
yapmaksızın, tercihen dikey konumda, birbirinden açıkça ayırt edilebilecek şekilde düzenlenir. 
Şekillerin dikey konumda düzenlenemediği durumlarda, şekillerin üst tarafı sayfanın sol 
kenarına dikey gelecek şekilde sunulacaktır. Farklı şekiller, sayfa numaralarından bağımsız 
olarak, ardışık olarak bugün kullanılan rakamlar ile numaralandırılır. 

(i) Tarifhamede ve istemlerde geçmeyen referans işaretleri, resimlerde de yer almaz 
ve aynı şekilde yer almayan referans işaretleri tarifhame ve istemlerde yer almaz, özelliklere 
verilen atıf işaretleri tüm başvuru boyunca birbiriyle tutarlı olacaktır. 

(j) Resimlerde metin bulunmaz. Resimlerin anlaşılabilir olması gerekli olduğu 
taktirde, "su" "buhar", "açık", "kapalı" veya "AB'deki bölüm" gibi kısa anahtar sözcükler dahil 
edilebilir. Bunun gibi anahtar sözcüklerin yerine eğer istenilirse, bunların çeviri karşılıkları 
çizimlerdeki çizgilerin üzerim kapatmayacak şekilde konulabilir. 

(3) Akış şemaları ve çizelgeleri teknik resim olarak varsayılır. 

Hüküm 33 
Özet Şekli ve içeriği 

(1) özet, buluş başlığım belirtir. 

(2) özet, tarifhamede, istemlerde ve resimlerde bulunan açıklamanın özlü ifadesidir. Özet, 
buluşun ait olduğu teknik alam belirtecek ve teknik sorunu, buluş yardımıyla sorunun 
çözümündeki özü ve buluşun başlıca kullanım veya kullanımlarının açıkça anlaşılmasına izin 
verecek şekilde kaleme alınacaktır. Özet başvuru, kapsamdakiler arasında o buluşu en iyi şekilde 
nitelendiren kimyasal formülü içerir. Buluşun erdemlerini veya değerini ileri süren veya buluşun 
spekülatif uygulamalarına dair ifadeler içermez. 

(3) Özet, tercihen yüz elliden fazla kelime içermez. 

(4) Eğer Avrupa patent başvurusunda resimler varsa başvuru sahibi, özet ile birlikte 
yayınlanması gereken çizimlerdeki şekli veya istisnai olarak, şekilleri belirtecektir. Avrupa 
Patent Ofisi, buluşun daha iyi nitelendirdiğini öngörürse bir ya da birden çok resmi yayınlamaya; 
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karar verebilir, özette sözü edilen ve çizimin gösterdiği her asli özellik parantezler içine 
yerleştirilmiş referans işaretleri ile belirtilir. 

(5) Özet, özellikle teknik alandaki araştırmanın amacına uygun olarak etkili bir belge 
oluşturacak şekilde kaleme alınır. Özellikle, Avrupa patent başvurusunun kendisi, danışmanlığa 
gerekli olup olmadığının değerlendirilmesini ortaya koyar. 

Hüküm 34 

Yasaklanmış Konular 

(1) Avrupa patent başvurulan, 

(a) "Kamu düzeni" veya ahlaka aykırı ifadeler veya diğer konulan; 
(b) üçüncü bir tarafın ürünlerini ve yöntemlerini veya bu tarafın başvurulanmn veya 

patentlerinin erdemleri veya geçerliliğini alçaltıcı ifadeleri ki sadece önceki teknikler ile ilgili 
yapılan kıyaslamalar, kendi başına bir alçaltma olarak düşünülmez; 

(c) koşullar altında açıkça ilgisiz veya gereksiz olan bir ifadeyi veya bir diğer hususu 
içermez. 

(2) Eğer başvuru, paragraf l(a)'ya göre yasaklanmış bir konuyu içeriyor ise, Avrupa Patent 
Ofisi, çıkartılan kelimelerin veya çizimlerin yer ve numaralarım belirterek, yayında bu konuyu 
başvurudan çıkartabilir. 

(3) Eğer başvuru, paragraf l(b)'de atıfta bulunulan ifadeleri içeriyor ise Avrupa Patent Ofisi, 
çıkartılan kelimelerin yeri ve sayışım belirterek, yayında bunlan başvurudan çıkartabilir, istek 
üzerine, Avrupa Patent Ofisi çıkarılan kısımların bir kopyasını verir. 

Hüküm 35 
Başvuru Dokümanlarının Sunulmasına Ait Genel Hükümler 

(1) Madde 14, paragraf 2 veya Hüküm 25d, paragraf 3 uyarınca verilen herhangi bir çeviri, 
Avrupa patent başvurusunu oluşturan dokümanlar olarak kabul edilir. 

(2) Başvuruyu oluşturan dokümanlar, özellikle tarayarak, fotoğrafı çekilerek, elektrostatik 
işlemlerle fotokopi alınarak ve mikrofilm haline getirilerek elektronik ve doğrudan sınırsız 
sayıda çoğaltılmasına izin verecek şekilde verilir. Tüm sayfalarda yırtık, buruşukluk ve kıvnlma 
olmaz. Sayfanın sadece tek yüzü kullanılır. 

(3) Başvuruyu oluşturan dokümanlar katlanabilir, sağlam, beyaz, pürüzsüz, mat ve dayanıklı 
A4 kağıtlar (29.7 cm x 21 cm) olacaktır. Paragraf 10 ve Hüküm 32, paragraf 2(h) uaynnca, her 
sayfanın kısa kenarlan alta ve üste gelecek şekilde (dikey konum) yazılır. 

(4) Başvuruyu oluşturan her doküman (talep, tarifhame, istemler, çizimler ve özet) yeni bir 
sayfada başlar. Sayfalar kolayca çevrilebilen, aynlabilen ve tekrar bir araya getirilebilen bir 
biçimde olmalıdır. 

(5) Hüküm 32, paragraf 1 uyarınca, kenar boşlukları (marjlan) en az aşağıdaki gibi olur: 

Üst: 2 cm. 
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Sol kenar 2.5 cm 
Sağ kenar 2 cm 
Alt 2 cm 

Yukarıda verilen kenar boşlukları için önerilen azami değer aşağıdaki gibidir. 

Üst: 4 cm 
Sol kenar 4 cm 
Sağ kenar 3 cm 
Alt 3 cm 

(6) Başvuru dosyalandıktan sonra kenar aralıkları tamamen boş olur. 

(7) Başvuru içindeki tüm sayfalar birbirini takip eden sayılar ile numaralandırılır. Numaralar 
sayfa üstünde ortaya gelecek şekilde yerleştirilir, ancak üst boşluk içinde olmazlar. 

(8) Tarifhame ve istemlerin her sayfasındaki satırlar tercihen beşli seriler olarak satır 
numaralan sol taraftaki boşluğun sağına gelecek şekilde yerleştirilir. 

(9) Bir Avrupa patentinin verilmesi için talep, tarimame, istemler ve özet, daktilo ile yazılır 
veya basılır. Sadece grafik simgeleri ve karakterleri ve kimya veya matematik formülleri, gerekli 
olduğu taktirde elle çizilebilir veya yazılabilir. Daktiloda 1 lA satır aralıklarıyla yazılır. Tüm 
metin aynı yazı karakterinde olacak, büyük harflerin boyu 0.21 cm'den küçük olmayacak ve 
koyu, silinmez renkte olacaktır. 

(10) Avrupa patentinin verilmesi için talep, tarifhamede, istemlerde ve özette resim bulunmaz. 
Tarimame, istemler ve özet kimya veya matematik formülleri içerebilir. Tarifhame ve özet tablo 
içerebilir. İstemler, eğer temel konular tabloların kullanılmasını gerektiriyor ise, tablolar 
bulunabilir. Tablolar ve kimya veya matematik formülleri, dikey konumda yeterince 
gösterilemiyor ise yatay şekilde yerleştirilebilir. Yatay şekilde sunulan tablolar veya kimya ya da 
matematik formüllerinin üst kısımları, sayfanın sol kenarında olacak şekilde yerleştirilir. 

(11) Değerler, uluslararası standartlara uygun birimlerle, gerektiğinde SI birimlerinin 
kullanıldığı metrik sistem ile ifade edilir. Bu şarta uymayan veriler, uluslararası standartlara 
uygun birimlerle de ifade edilir. Bu konuda genel olarak kabul edilen teknik terimler, 
sözleşmeler, formüller ve simgelerden faydalanılmalıdır. 

(12) Avrupa Patent başvurusundaki terminoloji ve işaretler bütün metinde uyumlu olacaktır. 

(13) Her sayfa mümkün olduğunca silintisiz olacak ve düzeltmeler bulunmayacaktır, içeriğin 
özgünlüğü bozulmaz ve bu yüzden çoğaltılma tehlikeye girmez ise bu kurala uyulmamasına izin 
verilebilir. 

Hüküm 36 
Sonradan Dosyalanan Dokümanlar 

(1) Avrupa patent başvurusunu oluşturan dokümanların yerine konulan dokümanlar için 
Hüküm 27 ve 29 ile 32-35 uygulanır. Hüküm 35, paragraf 2-14, Hüküm 51'de atıfta bulunulan 
istemlerin çevirisine de uygulanır. 
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(2) Başvuruyu oluşturanların dışındaki tüm dokümanlar, genel olarak daktilo ile yazılır veya 
basılır. Her sayfanın sol kenar boşluğunda yaklaşık 2.5 cm'lik bir kenar boşluğu olur. 

(3) Ekindeki dokümanlar hariç, başvuru yapıldıktan sonra verilen tüm dokümanlar imzalanır. 
Eğer bir doküman imzalanmamış ise Avrupa Patent Ofisi, belirlenecek bir süre içinde ilgili tarafı 
imzalamaya davet eder. Zamanında imzalanmış ise belge, alındığı tarih ile kalır, aksi halde 
dosyalanmamış addedilir. 

(4) Diğer kişilere bildirilecek olan veya iki ya da daha fazla Avrupa patent başvurusu veya 
Avrupa patenti ile ilgili olan belgeler, yeteri sayıda nüsha halinde dosyalanır. Eğer taraf, Avrupa 
Patent Ofısi'nce bunu yapmak üzere yapılan davete rağmen bu şarta uymaz ise eksik nüshalar, o 
taraf hesabına sağlanır. 

(5) Hüküm 24, paragraf 2 gerekli değişiklikler yapılmış olarak uygulanır. 

Kısım III 
Yıllık Ücretler 

Hüküm 37 
Yıllık Ücretlerinin Ödenmesi 

(1) Takip eden yıl ile ilgili Avrupa patent başvurusu için yıllık ücret, Avrupa patent 
başvurusunun başvuru tarihinin vade tarihi olan ayın son gününe kadar ödenir. Yıllık ücretleri, 
ödenmeleri gereken bir yıl içinde ödenmemişlerse, bir yıldan daha sonra geçerli olarak ödenmiş 
sayılmaz. 

(2) Eğer yıllık ücreti zamanında ödenmez ise, ödeme tarihinden itibaren altı ay içinde, bu 
süre için ek ücret de ayrıca ödenmek kaydıyla ödenebilir. 

(3) Bölünmüş bir başvurunun dosyalandığı tarihte önceki bir başvuruya ait ödenmiş olan 
yenileme ücreti, bölünmüş başvuru içinde ödenir ve başvuru tarihinde ödenir. Bölünmüş başvuru 
tarihinden itibaren dört ay içinde ödenecek olan bu ücret ve herhangi bir yenileme ücreti, bu sure 
içinde bir ek ücret alınmaksızın ödenebilir. Paragraf 2 uygulanır. 

(4) Madde 61, paragraf l(b) uyarınca yapılan yeni bir Avrupa patent başvurusu için yapıldığı 
yılla ve önceki yıllara ilişkin bir yıllık ücreti ödenmez. 

Bolüm IV 
Rüçhan Hakkı 

Hüküm 38 
Rüçhan Hakkı Bildirimi 

(1) Madde 88, paragraf 1 'de atıfta bulunulan rüçhan hakkı bildiriminde önceki başvuru tarihi, 
bildirimin yapıldığı Dünya Ticaret örgütü Üye veya Taraf Devleti ile başvuru numarası 
gösterilir. 

(2) Rüçhan hakkı bildirimi tercihen Avrupa patent başvurusu verilirken yapılır. Rüçhan hakkı 
bildirimi, istenilen en erken rüçhan tarihinden itibaren onaltı ay içinde de yapılamîîr veya 
düzeltilebilir. Ancak, Madde 93, paragraf l(b) uyarınca talep verildikten sonra {ûr rüçhan 
bildirimi yapılamaz veya düzeltilemez. 
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(3) Rüçhan hakkı bildiriminin özellikleri, yayınlanan Avrupa patent başvurusunda ve Avrupa 
patent tarifhame takımında yer alır. 

Hüküm 38a 
Rüçhan Belgeleri 

(1) Rüçhan Hakkı isteyen bir başvuru sahibi, istenilen en erken rüçhan tarihinden itibaren on 
alü ay içinde önceki başvurunun bir kopyasını dosyalar. Bu kopya ve önceki başvurunun başvuru 
tarihi, o başvurunun yapıldığı merci tarafından doğru olarak tasdik edilir. 

(2) Avrupa Patent Ofisinde bulunan başvurunun kopyasının, önceki verilen Avrupa patent 
başvurusu dosyasına dahil edilmesi gerekiyor ise Avrupa Patent Ofisi Başkam tarafından 
belirlenen şartlar uyannca usulüne uygun olarak yapılmış kabul edilir. 

(3) önceki başvuru, Avrupa Patent Ofisi'nin resmi dillerinden birinde yapılmamışsa ve 
rüçhan talebinin geçerliliği ilgili buluşun patentlenebilirliği ile ilgili ise, Avrupa Patent Ofisi, 
belirlenen bir süre içinde resmi dillerden birine bu başvurunun çevirisini vermek üzere Avrupa 
Patenti başvuru sahibini veya Avrupa patenti sahibini davet eder. Bir başka seçenek olarak 
Avrupa patent başvurusunun önceki başvurunun eksiksiz çevirisi olduğu konusunda bir beyan 
yapılabilir. Paragraf 2 gerekli değişiklikler yapılmış olarak uygulanır. 

Hüküm 38b 
Rüçhan Dokümanlarının Düzenlenmesi 

Talep üzerine, Avrupa Patent Ofisi, idari bir ücretin ödenmesi ile birlikte rüçhan belgesi formu 
dahil olmak üzere, Avrupa Patent Ofisi Başkam tarafından belirlenen şartlar uyannca Avrupa 
patent başvurusunun (rüçhan belgesi) tastikli bir kopyasını başvuru sahibine verir. 

BÖLÜM IV 
SÖZLEŞME IV. BÖLÜM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

Kısım I 
Kabul Bölümü Tarafından İnceleme 

Hüküm 39 
Başvurunun İncelenmesi 

Madde 90, paragraf l'e göre inceleme, başvurunun, Hüküm 25d, paragraf l(a), veya (c), paragraf 
2 veya paragraf 3'ün ilk cümlesinde konulan şartlan karşılayamadığım doğrular ise Avrupa 
Patent Ofisi, başvuru sahibini eksiklikler konusunda bilgilendirir ve kendisine iki ay içinde bu 
eksiklikler giderilmedikçe başvurunun, bir Avrupa Patent başvurusu olarak işlem görmeyeceğini 
bildirir. Başvuru sahibi bunu yaptığında, Ofis tarafından verilmiş bir başvuru tarihi kendisine 
bildirilir. 

Hüküm 39a 
Tarifhame Eksik Bölümleri veya Eksik Resimler 

(1) Eğer madde 90, paragraf l'e göre inceleme, tarimamede veya istemlerde sözü edilen 
tarifhamenin veya çizimlerin bir bölümünün eksik olduğunu doğrular ise Avrupa Patent Ofisi, 
eksik bölümlerin iki ay içinde verilmesi için başvuru sahibini davet eder. Başvuru sahibi böyle 
bir bildirimin iptal edilmesini istemez. 
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(2) Eğer tarifhamenin eksik bölümleri veya eksik resimler başvuru tarihinden sonra, ancak 
başvuru tarihinden veya paragraf 1 uyarınca yapılan bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde 
verilir ise, tarifhamenin eksik bölümleri veya eksik resimler verildikleri tarihten itibaren bir ay 
içinde geri çekilmedikçe, başvuruya, bu bölümlerin verildiği tarih, yeni tarih olarak verilir. 

(3) Eğer tarifhamenin eksik bölümleri veya eksik resimler paragraf 2 uyarınca belirtilen süre 
içinde verilir ve başvuruda rüçhan hakkı talep edilir ise, başvuru sahibinin bunu talep etmesi ve 
önceki başvurunun bir kopyasmı vermesi halinde ve önceki başvurunun Avrupa Patent Ofisi'nin 
resmi dillerinde olmaması ve paragraf 2 uyarınca çevirisinin süresi içinde bu resmi dillerden 
birisine yapılmaması halinde, Hüküm 25(d) paragraf l'de belirtilen şartların yerine getirildiği 
tarih, başvurma tarihi olarak kalır. 

(4) Eğer başvuru sahibi tarifhamenin eksik bölümlerini ve eksik resimleri süresi içinde 
vermez ise, tarifname veya resimlerdeki bölümlere yapılan atıflar iptal edilmiş olarak kabul 
edilir. 

(5) Başvuru tarihi olarak verilen herhangi bir yeni tarih başvuru sahibine bildirilir. 

Hüküm 40 
Resmi Şartlara Göre İnceleme 

Eğer Avrupa patent başvurusuna bir başvuru tarihi verilmiş ise, Avrupa Patent Ofisi, Madde 90, 
paragraf 3 uyarınca, 

(a) Madde 14, paragraf 2 uyarınca talep edilen başvurunun bir çevirisinin süresi 
içinde dosyalanması; 

(b) Avrupa patenti verilmesi talebinin, Hüküm 26'nın şartlarını yerine getirmesi; 

(c) Başvuruda Madde 78, paragraf l(c) ve (e)'e göre bir ya da birkaç istem ve bir özet 
bulunması; 

(d) Başvuru ücretinin ve araştırma ücretinin, Hüküm 15, paragraf 2, Hüküm 25, 
paragraf 3 veya Hüküm 25(b) uyarınca ödenmesi; 

(e) Buluş sahibinin, Hüküm 17, paragraf 1 uyarınca belirlenmiş olması; 

(f) Gerekiyor ise rüçhan talebine ait Hüküm 38 ve 38(a)'da belirtilen şartların 
karşılanmış olması; 

(g) Gerekiyor ise, Madde 133, paragraf 2'nin şartlarının karşılanmış olması; 

(h) Başvurunun, Hüküm 23(f), 32 ve 35'de belirtilen şartlan karşılamış olması 
hususlarını inceler. 

Hüküm 41 
Başvuru Dokümanlanndaki Eksikliklerin Düzeltilmesi 

Eğer Avrupa Patent başvurusu, Hüküm 40(a)-(c), (g) ve (h)'ın şartlarma uymuyor ise, Avrupa 
Patent Ofisi, başvuru sahibine bunu bildirir ve kendisini bildirilen eksikliklerin iki ay içinde 
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gidermesi için davet eder. Tarifhame, istemler ve resimler, sadece bu eksikliklerin giderilmesi 
için değiştirilebilir. 

Hüküm 41a 
Rüçhan Talebindeki Eksiklikler 

Eğer, Hüküm 38, paragraf 1 uyannca daha önceki başvurunun başvuru numarası veya Hüküm 
38a, paragraf 1 uyannca bu başvurunun bir kopyası süresi içinde verilmemiş ise, Avrupa Patent 
Ofisi başvuru sahibine bunu bildirir ve kendisini belirlenecek bir süre içinde bunlan dosyalaması 
için davet eder. 

Hüküm 42 
Buluş Sahibinin Sonradan Belirlenmesi 

(1) Eğer buluş sahibinin seçilmesi Hüküm 17'ye uygun olarak yapılmamış ise, Avrupa Patent 
Ofisi, başvuru tarihinden veya rüçhan hakkı istenmiş ise rüçhan tarihinden itibaren on altı ay 
içinde bir belirleme yapılmaması halinde Avrupa patent başvurusunun reddedileceğini başvuru 
sahibine bildirir. 

(2) Madde 61, paragraf l(b) uyannca bir bölünmüş başvuru veya yeni bir başvuru ise buluş 
sahibinin belirtilmesinin Hüküm 17'ye uygun olarak yapılmaması halinde Avrupa Patent Ofisi 
belirlenecek bir süre içinde başvuru sahibinin belirtilmesini yapmak üzere başvuru sahibini davet 
eder. 

Hüküm 43 

Geç Dosyalama veya Eksik Resimler 

İptal - Metin Hüküm 39a'ya alınmıştır. 

Bölüm II 
Avrupa Araştırma Raporu 

Hüküm 44 
Avrupa Araştırma Raporunun İçeriği 

(1) Avrupa araştırma raporu, raporun kaleme alındığı tarihte Avrupa patent başvurusundaki 
buluşun yeni olup olmadığı ve yaratıcı bir adım içerip içermediği kararında dikkate alınabilecek, 
raporun kaleme alındığı tarihte Avrupa Patent Ofısi'nde mevcut olan benzer dokümanlardan söz 
eder. 

(2) Her bir benzerlik ilgili oldukları istemlere atıfta bulunur. Gerekli ise benzer dokümanların 
ilgili bölümleri açıklanır. 

(3) Avrupa araştırma raporu, talep edilen rüçhan tarihinden önce, rüçhan tarihi ile başvuru 
tarihi arasında ve başvuru tarihi veya sonrasında yayınlanmış olan benzer dokümanları 
birbirinden ayırır. 

(4) Avrupa Patent Başvurusu'nun dosyalandığı tarihten önce sözlü bir açıklama, bir kullamnV 
veya başka bir araca atifta bulunan herhangi bir dokümandan yayın tarihinin belirlenmesi ile 
birlikte veya varsa, yazılı obnavan açıklamanın tarihi ve dokümanı >f}e birlikte 
Avrupa araştırma raporunda bahsedilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1022) 



— 65 — 

(5) Avrupa araştırma raporu, işlemlerin dilinde kaleme alınır. 

(6) Avrupa araştırma raporunda Avrupa patent başvurusu temel konusunun uluslararası 
sınıflandırmaya göre sınıflandırılması yapılır. 

Hüküm 45 
Tamamlanmamış Araştırma 

Eğer Avrupa Patent Ofisi, Avrupa patent başvurusunun, istemde bulunulan temel konunun tümü 
veya bazı bölümlerinin dayandığı Önceki teknoloji ile ilgili anlamlı bir araştırmanın 
yürütülmesinin imkansız olduğu ölçüsünde bu Sözleşmeye uygun olmadığım düşünür ise, ya bu 
konuyla ilgili nedenlere dayalı bir beyan yapar ya da gerekli ise, kısmi bir araştırma raporu 
hazırlar. Beyan veya kısmi rapor, bundan sonraki işlemlerin amacı için Avrupa araştırma raporu 
olarak kabul edilir. 

Hüküm 46 
Buluş Bütünlüğünde Eksiklik Olduğunda Avrupa Araştırma Raporu 

(1) Avrupa Patent Ofisi, Avrupa patent başvurusunun buluş bütünlüğü şartına uymadığım 
düşünür ise istemde ilk sözü edilen buluş veya Madde 82'nin anlamı içindeki bir grup buluş ile 
ilgili olan başvurunun bölümleri üzerinde kısmi bir araştırma raporu hazırlar. Avrupa araştırma 
raporunun diğer buluşlan da kapsaması için iki haftadan kısa olmamak altı haftayı geçmemek 
kaydıyla belirtilecek bir süre içinde her buluşa ilişkin araştırma ücretinin ayrıca ödenmesi 
gerektiği hususunda başvuru sahibine bilgi verir. Avrupa araştırma raporu, araştırma ücreti 
ödenmiş olan buluşlarla ilgili başvurunun bölümleri için hazırlanır. 

(2) Eğer başvuru sahibi Avrupa patent başvurusunun incelenmesi sırasında, başvuru sahibi 
parasının iadesini ister ve inceleme bölümü paragraf 1 uyarınca yapılmış bildirimin 
doğruluğunun kanıtlanmadığını anlar ise paragraf 1 uyarınca ödenen bir ücret başvuru sahibine 
geri ödenir. 

Hüküm 46a 
Avrupa Araştırma Raporunun İletimi 

Kaleme alındıktan hemen sonra Avrupa araştırma raporu, alıntı yapılmış dokümanların kopyaları 
ile birlikte başvuru sahibine iletilir. 

Hüküm 47 
özetin Kesin İçeriği 

Avrupa araştırma raporunun kaleme alınması üzerine, Avrupa Patent Ofisi, özetin kesin içeriğim 
belirler ve bunu araştırma raporuyla birlikte başvuru sahibine gönderir. 

Bölüm m 
Avrupa Patent Başvurusunun Yayınlanması 

Hüküm 48 
Yayın îçin Yapılan Teknik Hazırlıklar 

(1) Avrupa Patent Ofisi Başkam, Avrupa patent başvurunun yayınlanması için teknik 
hazırlıkların hangi tarihte tamamlanmış olarak kabul edildiğini belirler. 

(2) Eğer başvuru, yayın için teknik hazırlıkların sona ermesinden önce son olarak 
reddedilmiş veya geri çekilmiş veya geri çekilmiş olarak kabul edilmiş ise yayınlanmaz. 
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Hüküm 49 
Avrupa Patent Başvurusu ve Avrupa Araştırma Raporunun 

Yayınlanma Şekli 

(1) Avrupa patent başvurusunun yayını, dosyalandığı şekliyle tarifnameyi, istemleri, 
resimleri, özeti ve yayının teknik hazırlıkları sona ermeden önce hazır olması halinde bir ek 
olarak Avrupa araştırma raporunu içerir. Eğer araştırma raporu, başvuru ile aynı anda 
yayınlanmaz ise, ayn olarak yayınlanır. 

(2) Avrupa Patent Ofisi Başkanı, başvurunun yayınlanma şeklini ve yayınlanacak verileri 
belirler. Aynı durum, Avrupa araştırma raporu ve özetin ayn ayn yayınlanması halinde 
uygulanır. 

(3) Seçilmiş Taraf Devletler yayınlanan başvuruda belirtilir. 

(4) Eğer başvurunun yayınlanması için yapılan teknik hazırlıkların sona ermesinden önce 
istemler Hüküm 86, paragraf 2 uyarınca değiştirildiği taktirde, yeni veya değiştirilmiş istemler, 
orjinal istemlere ek olarak yayına dahil edilir. 

Hüküm 50 
Yayın Hakkında Bilgi 

(1) Avrupa Patent Ofisi, Avrupa araştırma raporunun yayınlanacağının Avrupa Patent 
Bülteni'nde açıklanacağı tarihi başvuru sahibine bildirir ve başvuru sahibinin dikkatini Hüküm 
50a, paragraf 1 ve Madde 94, paragraf 1 'e çeker. 

(2) Başvuru sahibi paragraf 1 uyarınca bildirimin iptal edilmesini istemeyebilir. Bildirimde, 
yayın tarihi olarak daha geç bir tarih belirtilmiş ise, yanlışlık belirgin olmadıkça, bu geç tarih, 
inceleme talebinin dosyalanma süresine bağlı olarak kesin tarih olur. 

Hüküm 50a 
İnceleme Talebi 

(1) Başvuru sahibi, Avrupa araştırma raporu yayınının Avrupa Patent Bülteni'nde açıklandığı 
tarihten sonra altı aya kadar Avrupa Patent başvurusunun incelenmesini talep edebilir. Talep geri 
çekilmeyebilir. 

(2) Eğer inceleme talebi, Avrupa araştırma raporunun başvuru sahibine iletilmesinden önce 
dosyalanır ise, Avrupa Patent Ofisi, belirlenecek bir süre içinde başvuru sahibini, başvuruyu 
sürdürmeyi isteyip istemediğini bildirmesi için davet eder ve kendisine araştırma raporu 
hakkındaki görüş vermesi ve gerekiyor ise tarifiıamede, istemlerde ve çizimlerde değişiklik 
yapması için fırsat tanır. 

(3) Eğer başvuru sahibi paragraf 2 deki davete süresi içinde cevap veremez ise başvur^ geji 
çekilmiş olarak kabul edilir. 

Bölüm IV 
İnceleme Bölümü Tarafından İnceleme 

Hüküm 51 
İnceleme Prosedürü 

(1) Madde 94, paragraf 3 uyarınca yapılacak herhangi bir bildirimde İnceleme Bölümü, 
gerekiyor ise belirlenen bir süre içinde, tespit edilen bir eksikliği gidermesi ve tarifiıamede, 
istemlerde ve çizimlerde değişiklik yapması için başvuru sahibini davet edecektir. 
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(2) Madde 94, paragraf 3 uyarınca yapılan herhangi bir bildirim, Avrupa patenti verilmesine 
karşı olan tüm sebepleri kapsayan mantıklı bir açıklama içerir. 

(3) İnceleme Bölümü, Avrupa patentinin verilmesini kararlaştırmadan önce, patentin 
verilmesinin düşünüldüğünü belirten bir metinle başvuru sahibine bilgi verir ve kendisini, iki 
aydan az, dört aydan fazla olmamak üzere belirlenecek olan bir süre içinde patent verilmesi ve 
baskı ücretlerini ödemek ve istemlerin, işlemlerin dili dışında Avrupa Patent Ofisi'nin iki resmi 
dilindeki çevirisini dosyalama ücretlerini ödemek üzere davet eder. Süre, sona ermeden önce, 
başvuru sahibinin süre uzatımı talebinde bulunması üzerine bir kereye mahsus olmak üzere en 
fazla iki ay daha uzatılır. Eğer başvuru sahibi bu süre içinde ücretleri öder ve çevirileri dosyalar 
ise patent verilecek metni onaylamış kabul edilir. 

(4) Eğer, başvuru sahibi paragraf 3'de verilen süre içinde, Hüküm 86, paragraf 3'e göre 
değişiklikleri veya Hüküm 88'e göre hataların düzeltilmesini talep ederse, istemlerin 
değiştirilmesi veya düzeltilmesi halinde, istemlerin değiştirildiği veya düzeltildiği şeklindeki bir 
çeviriyi dosyalar. Başvuru sahibi bu süre içinde ücretleri ödeyip, çeviriyi dosyalar ise patentin 
değiştirildiği veya düzeltildiği şekliyle verilmesini onayladığı kabul edilir. 

(5) Eğer inceleme bölümü paragraf 4 uyarınca talep edilen değişikliklerin veya düzeltmelerin 
yapılmasını uygun bulmaz ise, bu konuda karar almadan önce başvuru sahibine belirlenecek bir 
süre içinde gözlemlerini sunmak üzere ve inceleme Bölümü tarafından gerekli görülen 
değişiklikleri ve istemlerde değişiklik yapılmış ise, değişiklik yapılan istemlerin bir çevirisini 
sunmak üzere fırsat tanır. Eğer başvuru sahibi bu değişiklikleri sunar ise, patentin, değiştirildiği 
şekliyle verilmesinin onaylanmış olduğu kabul edilir. Avrupa patent başvurusu reddedilir, geri 
çekilir, veya geri çekilmiş sayılır ise, patent ve baskı ücretleri ile paragraf 6 uyarınca istemle 
ilgili ödenen bir ücret var ise geri verilir. 

(6) Eğer patent verilmesi tasarlanan Avrupa patent başvurusunun metninde ondan fazla istem 
var ise İnceleme Bölümü, Hüküm 31 veya Hüküm 110 uyarınca adı geçen ücretler halen 
ödenmemiş ise, paragraf 5'de verilen süre içinde her ek istem'e ilişkin istem ücretlerini ödemek 
üzere başvuru sahibini davet eder. 

(7) Eğer patent ve baskı ücretleri veya istemlerin ücretleri zamanında ödenmez veya eğer 
çeviri zamanında dosyalanmaz ise, Avrupa patent başvurusu geri çekilmiş sayılır. 

(8) Eğer paragraf 3'e göre bildirimden sonra belirleme ücretleri muaccel olur ise Avrupa 
patentinin verileceği ifadesi, belirleme ücretleri ödeninceye kadar yayınlanmayacaktır. Başvuru 
sahibine buna dair bilgi verilir. 

(9) Eğer paragraf 3'e göre bildirimden sonra ve Avrupa patentinin verileceği ifadesinin 
yayınlanması için mümkün olan sonraki tarihten önce yenileme ücreti muaccel olur ise, 
yayınlanacak olan ifade, yenileme ücreti ödenmiş oluncaya kadar yayınlanmaz. Başvuru sahibine 
buna dair bilgi verilir. 

(10) Paragraf 3'e göre bildirim, Madde 65, paragraf 1 'e göre çeviriyi isteyen belirlenmiş Taraf 
Devletlere de bildirecektir. 

(11) Avrupa patenti verilmesi karan Avrupa patent başvurusunun hangi metninin, kararın 
temelini oluşturduğunu açıklar. 

Hüküm 52 
Avrupa Patentinin Farklı 

Başvuru Sahiplerine Verilmesi 

Farklı Taraf Devletlerden başvuru sahibi olarak farklı kişilerin Avrupa Patent Sicili'ne 
kaydedilmesi halinde, Avrupa Patent Ofisi, Avrupa patentini, buna göre her bir Taraf Devlet için 
ayrı verir. 
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- 6 8 -

KısımV 
Avrupa Patent Tarifhame Takımı 

Hüküm 53 
Tarifoame Takımımn İçeriği ve Şekli 

(1) Avrupa patent tarifhame takımı, tarifhame, istemler ve resimleri içerir. Avrupa patentine 
itiraz süresini de belirtir. 

(2) Avrupa Patent Ofisi Başkanı tarifhame takımının yayınlanma şeklini ve içinde bulunacak 
bilgileri belirler. 

(3) Belirlenmiş Taraf Devletler tarimame takımında gösterilir. 

Hüküm 54 
Avrupa Patent Belgesi 

(1) Avrupa patent tarifhame takımı yayınlanır yayınlanmaz, Avrupa Patent Ofisi patent 
sahibine, tarifhame takımında belirtilen Taraf Devletler için belgede adı geçen kişiye, belgeye 
ekli olan patentin tarifhame takımında açıklanan buluş için verilmiş olduğunu gösteren bir 
Avrupa patent belgesi düzenler. 

(2) Patent sahibi, idari bir ücreti ödemek kaydıyla Avrupa patent belgesinin çoğaltılmış 
kopaylannın kendisine verilmesi talebinde bulunabilir. 

BÖLÜM V 
SÖZLEŞME V. BÖLÜM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

Kısım 1 
İtiraz Prosedürü 

Hüküm 55 
Patent Hakkından Vazgeçme veya Süre Aşımı 

Tüm belirlenmiş Taraf Devletlerde Avrupa patenti hakkmdan vageçilmiş ise ve bu Devletler'in 
tümünde Avrupa Patenti süre aşımına uğramış ise bile bir itiraz dosyalanabilir. 

Hüküm 55a 

İtirazın Şekli ve İçeriği 

(1) İtiraz bildirimi, yazılı gerekçeli bir beyan olarak dosyalanır. 

(2) İtiraz bildirimi, 

(a) Hüküm 26, paragraf 2(c)'de gösterildiği üzere itiraz edenin özelliklerini; 
(b) dosyalanan itirazın karşı olduğu Avrupa patentinin numarası, patent sahibinin 

unvanım ve buluş başlığım; 

(c) itiraz edilen Avrupa patentinin itiraz kapsamını ve itirazın dayandırıldığı 
gerekçeleri ve aynı zamanda bu gerekçeleri desteklemek için sunulmuş olayların ve kanıtın 
belirtildiği bir beyanı; 

(d) eğer itiraz eden bir vekil belirlemiş ise, Hüküm 26, paragraf 2(d) gereğince bu 
vekile ait özellikleri içerir. 
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Hüküm 56 
Kabul Edilemez Gerekçesiyle İtirazın Reddi 

(1) Eğer itiraz bölümü, itiraz bildiriminin Madde 99, paragraf 1 veya Hüküm 55(a), paragraf 
2(c)'nin hükümlerine uygun olmadığını veya dosyalanan itirazın karşı olduğu patenti yeterince 
tanımlamadığım işaret ederse ve bu eksikliklerin itiraz süresinin sona ermesinden önce 
giderilmediği taktirde, itirazı kabul edilemez gerekçesiyle reddeder. 

(2) İtiraz Bölümü, itiraz bildiriminin, paragraf 1 'de atfedilenler dışındaki hükümlere uygun 
olmadığım tespit eder ve bunu, itiraz edene bildirir ve sözkonusu eksikliklerin belirlenecek bir 
süre içinde giderilmesi için davet eder. Eğer eksiklikler zamanında giderilmez ise İtiraz Bölümü 
kabul edilemez gerekçesiyle itirazı reddeder. 

(3) Bir itirazın kabul edilemez gerekçesiyle reddedilmesi karan, itiraz bildiriminin bir 
kopyası ile birlikte patent sahibine iletilir. 

Hüküm 56a 
Patent Sahibine Hakkın Verilmemesi Halinde Prosedür 

(1) Eğer üçüncü bir taraf, itiraz işlemleri süresince veya itiraz sırasında, Madde 61, paragraf 
l'in kapsamı içinde bir kararın çıkmasını bekleyen Avrupa patenti sahibine karşı işlemleri 
başlatmış olduğuna dair kanıt sunarsa, üçüncü taraf, Avrupa Patent Ofisine yazılı olarak 
işlemlerin sürdürülmesine dair yazılı rızasını bildirmedikçe, itiraz işlemleri durdurulur. Bu rıza, 
gayri kabili rücu'dur. Bununla birlikte, İtiraz Bölümü itirazın kabul edilebilir olduğunu 
addedinceye kadar işlemler durdurulmaz. Hüküm 13, paragraf 2 ve 3 gerekli değişiklikler 
yapılmış olarak uygulanır. 

(2) Üçüncü bir tarafın Madde 99, paragraf 4'e uyumlu olarak göre bir ya da birkaç 
belirlenmiş Sözleşmeli Devlet' için önceki patent sahibinin yerine geçmiş olması halinde, itiraz 
işlemleri devam eden patent, diğer belirlenmiş Devletler için olanlardan farklı istemler, tarimame 
ve resimler içerebilir. 

Hüküm 57 
İtirazın İncelenmesi Hazırlıkları 

(1) İtiraz Bölümü, itiraz bildirimini patent sahibine iletir ve patent sahibine gözlemlerini 
bildirmesi ve gerektiğinde belirlenecek bir süre içinde tarirhamede, istemlerde ve resimlerde 
değişiklikler yapması için fırsat verir. 

(2) Eğer birden fazla itiraz bildirimi dosyalanmış ise paragraf l'de sözü edilen bildirimle 
birlikte İtiraz Bölümü bu itirazları diğer itiraz edenlere de bildirir. 

(3) İtiraz Bölümü, patent sahibi tarafından dosyalanan gözlemleri ve değişiklikleri diğer 
taraflara bildirir ve uygun olduğunu gördüğünde belirlenecek bir süre içinde bunları yanıtlamak 
üzere diğer tarafları davet eder. 

(4) Madde 105 uyarınca bir müdahale halinde İtiraz Bölümü 1-3 paragrafların 
uygulanmasından vazgeçebilir. 

Hüküm 57a 
Avrupa Patentinde Değişiklik 

Hüküm 87'ye dayanmadan, madde 100'e dayanarak tarimame, istemler ve resimler bu temele 
karşı taraf itiraz etmemiş olsa bile değiştirilebilir. 
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Hüküm 58 
itirazın İncelenmesi 

(1) İtiraz Bölümü, Hüküm 55a, paragraf 2(c) uyarmca uyarmca itiraz edenin itirazına 
dayanak oluşturan itiraz gerekçelerini inceler. İtiraz edenin kullanmadığı itiraz gerekçeleri, eğer 
bu gerekçeler Avrupa patentinin idamesine dayanak oluşturuyorsa ise İtiraz Bölümü tarafından 
incelenebilir. 

(2) Madde 101, paragraf l'in ikinci cümlesine göre yapılan bildirimler ve bunlara verilen 
tüm yanıtlar, bütün taraflara gönderilir. 

(3) Madde 101, paragraf 1 'in ikinci cümlesi uyarınca Avrupa patent sahibine gönderilmiş bir 
bildirimde bu kişiye, gerekiyor ise tarifname, istemler ve resimlerde, uygun olan değişiklikleri 
yapma fırsatı verilir. Yapılan bir bildirim, gerekiyor ise, Avrupa, patentinin idamesine karşı olan 
dayanakları kapsayan gerekçeli bir beyanı içerir. 

Hüküm 58a 
Değişmiş Haliyle Avrupa Patentinin İdamesi 

(1) İtiraz Bölümü, Avrupa patentinin değişik şekliyle idamesine karar vermedç»-$rîc^,sr-., 
patentin idame etmeyi düşündüğü metnini taraflara bildirir ve eğer taraflar Jfa^metm 
onaylamazlar ise iki ay içinde gözlemlerini vermeye davet eder. 

(2) Eğer bir taraf, İtiraz Bölümü tarafından bildirilen metni onaylamaz ise itirazın 
incelenmesine devam edilebilir. Aksi taktirde İtiraz Bölümü, paragraf 1 'deki sürenin sona ermesi 
üzerine, patent sahibini, saptanan ücreti Ödemesi ve değişiklik yapılan istemlerin işlemlerin dili 
dışında Avrupa Patent Ofisinin resmi dillerinden birine yapılan çevirisini yapması için 
belirlenecek bir süre içinde davet eder. Bu davet, Madde 65, paragraf 1 uyarmca çeviri isteyen 
seçilmiş Taraf Devlet'i gösterir. 

(3) Eğer paragraf 2 uyarınca istenilen işler süresi içinde yapılmaz ise, zaman sınırının 
izlenemediğini içeren bir bildirimden sonra iki ay içinde ve ek ücret bu süre içinde ödenmek 
kaydıyla hala yapılabilir. Aksi taktirde, patent hükümsüz kılınır. 

(4) Avrupa patentinin değişmiş haliyle idamesi için verilen karar, patentin hangi metninin 
karara esas teşkil ettiğini belirtir. 

Hüküm 59 
Dokümanların Talep Edilmesi 

Bir tarafın itiraz işlemlerinde atıfta bulunduğu dokümanlar, iki kopya olarak itiraz bildirimi veya 
yazılı sunumlarla birlikte verilir. Eğer bu dokümanlar, Avrupa Patent Ofisi'nin daveti üzerine 
süresi içinde eklenmez ya da dosyalanmaz Avrupa Patent Ofisi bunlara dayalı herhangi bir 
tartışmanın dikkate alınmamasına karar verebilir. 

Hüküm 60 
İtiraz İşlemlerinin Avrupa Patent Ofisi'nin Kendisi 

Tarafından Sürdürülmesi 

(1) Eğer tüm belirlenmiş Taraf Devletlerde Avrupa patentinden feragat edilmiş veya patent 
bütün bu Devletler'de zaman aşımına uğramış ise Avrupa Patent Ofisi'nin kendisine feragat ve 
zaman aşımı konusunda bildirimde bulunmasından itibaren iki ay içinde dosyalanan itiraz 
işlemleri itiraz sahibinin talebi üzerine sürdürülebilir. 
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(2) Patent sahibinin ölümü veya yasal yetersizliği durumunda itiraz işlemleri mirasçılar veya 
yasal vekillerin katılımı olmaksızın dahi bizzat Avrupa Patent Ofisi tarafından sürdürülebilir. 
İtirazın geri çekilmesi halinde aynı hüküm uygulanır. 

Hüküm 61 
Avrupa Patentinin Transfer Edilmesi 

İtiraz süresi içinde veya itiraz işlemleri süresince yapılan herhangi bir Avrupa patenti transferine 
Hüküm 20 uygulanır. 

Hüküm 61a 
İtiraz İşlemlerindeki Dokümanlar 

itiraz işlemlerinde dosyalanan dokümanlara Uygulama Yönetmeliği Bölüm III, Kısım II 
uygulanır. 

Hüküm 62 
Avrupa Patentinin Yeni Tarimame Takımı İçeriği ve Şekli 

Avrupa patentinin yeni tarimame takımı, değiştirilmiş haliyle tarifnameyi, istemleri ve resimleri 
içerir. Hüküm 53, paragraf 2 ve 3, Hüküm 54 uygulanır. 

Hüküm 62a 
Bir Avrupa Patenti İçin Yeni Tarimame Takımı 

İptal 

Hüküm 63 
Masraflar 

(1) Masrafların paylaştırılması konusu, itiraz kararında ele alınır. Bu paylaşım, sadece söz 
konusu hakların gereğince korunmasını güvence altına almak için gerekli olan harcamaları 
dikkate alır. Masraflara, taraf vekillerinin ücretleri dahildir. 

(2) İtiraz Bölümü, talep üzerine, masrafları paylaştıran kesin karar uyarınca ödenecek 
masrafların miktarım tespit eder. Masrafların faturası, destekleyici kanıtları ile talebe eklenir. 
Masraflar, güvenilirlikleri sağlandıktan sonra tespit edilebilir. 

(3) İtiraz Bölümü tarafından bir karar alınması için talep, paragraf 2 uyarınca masrafların 
tespiti hususundaki bildirimden sonra bir ay içinde dosyalanabilir. Talep yazılı olarak dosyalanır 
ve dayandığı gerekçeleri açıklar. Bu talep, belirlenen ücret ödenmiş oluncaya kadar, dosyalanmış 
kabul edilmez. 

(4) İtiraz Bölümü paragraf 3 uyarınca, sözlü işlemler olmaksızın talep hususunda karar verir. 

Hüküm 63a 
İhlal Durumunda Müdahale 

(1) Müdahale bildirimi, Madde 105'de atıfta bulunulan işlemlerin tarihinden itibaren üç ay 
içinde dosyalanır. 

(2) Müdahale bildirimi, gerekçeli yazılı bir beyan halinde dosyalanır. Hüküm 55a gerekli 
değişiklikler yapılmış olarak uygulanır. İtiraz ücreti, ödenmiş oluncaya kadar dosyalanmış olarak 
kabul edilmez. 
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Kısım II 
Sınırlama veya Geçersizlik İçin Uygulanan Prosedür 

Hüküm 63b 
İşlemlerin Konusu 

Madde 105a'ya göre sımrlama veya geçersizlik işlemlerinin konusu, verilmiş şekliyle veya 
Avrupa Patent Ofîsi'ne yapılan itiraz veya sımrlama sonucu değiştirilmiş şekliyle bir Avrupa 
patenti olmasıdır. 

Hüküm 63c 
inceleme Bölümünün yetkisi 

Madde 105a'ya göre Avrupa patentinin sınırlandırılması veya geri alınması için yapılan talepler 
hususundaki kararlar, İnceleme Bölümü tarafindan ele alınır. Madde 18, paragraf 2, gerekli 
değişiklikler yapılmış olarak uygulanır. 

Hüküm 63d 
Talep şartlan 

(1) Bir Avrupa patentinin sınırlandırılması veya geçersizliği için yapılan talep yazılı olarak 
dosyalanır. 

(2) Talep; 

(a) Hüküm 26, paragraf 2(c)'de istenilen, talep yapan (talep sahibi) Avrupa patent 
sahibinin özelliklerini ve talep yaparım patent sahibi olduğu Taraf Devletleri; 

(b) Sınırlandırılması ve geçersizliği istenilen patentin numarası ve patentin yürürlüğe 
girmiş olduğu Taraf Devletlerin bir üstesini; 

(c) Gerektiğinde talep edenin patent sahibi olmadığı Taraf Devletler için patent 
sahibinin ad ve adresleri ve talep sahibinin, işlemlerde onların adına hareket etmeye yetkili 
olduğunu gösterir kamum; 

(d) patentin sınırlandırılmasının talep edilmesi halinde, değişiklik yapılan istemlerin 
ve duruma göre, değişiklik yapılmış haliyle tarimamenin ve resimlerin tam metnini; ve 

(e) talep sahibinin bir vekil ataması halinde, Hüküm 26, paragraf 2(d)'de istenilen 
özellikleri içerir. 

Hüküm 63e 
İtiraz işlemlerinin önceliği 

(1) Eğer talebin yapıldığı sırada, patentle ilgili itiraz işlemleri askıda ise, sınırlandırma veya 
geçersizlik talebi dosyalanmamış addedilir. 

(2) Eğer bir Avrupa patentine itirazın yapıldığı sırada bu patente ilişkin sınırlandırma 
işlemleri askıda ise, İnceleme Bölümü sınırlandırma işlemlerini sona erdirir ve sınırlandırma 
ücretinin iade edilmesi talimatım verir. 
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Hüküm 63f 
Kabul edilemez 

gerekçesiyle talebin reddi 

Eğer inceleme Bölümü, smıriandırma veya geçersizlik talebinin Hüküm 63d şartlanna 
uymadığını ortaya çıkarır ise, saptanan eksikleri belirlenecek bir sûre içinde gidermesi için talep 
sahibini davet eder. Eğer eksiklikler zamanında giderilmez ise, inceleme Bölümü talebi, kabul 
edilemez gerekçesiyle reddeder. 

Hüküm 63g 
Talep konusunda karar 

(1) Eğer geçersizlik talebi kabul edilebilir bir talep ise, İnceleme Bölümü patenti^eçersiz 
kılar ve bunu talep sahibin*=biWaİL. 
(2) Eğer sımrlanduılma talebi kabul edilebilir bir talep ise, İnceleme Bölümü değiştirilmiş 
istemlerin, patentin verildiği şekliyle ya da itiraz veya sınırlandırma işlemlerinde değiştirilmiş 
olan istemler karşısında bir sınırlandırma oluşturup oluşturmadığım ve Madde 84 ve Madde 123, 
paragraf 2 ve 3'e uygun olup olmadığım inceler. Eğer talep bu şartlara uygun değil ise, inceleme 
Bölümü, tespit edilen eksiklikleri belirlenecek bir süre içinde gidermesi ve istemlerde ve gerekir 
ise tarifhamede ve resimlerde değişiklik yapması için talep sahibine bir fırsat tanır. 

(3) Eğer sınırlandırılma talebi paragraf 2'ye göre izin verilebilir bir talep ise, inceleme 
Bölümü bunu talep sahibine bildirir ve tespit edilen ücreti belirlenecek bir süre içinde ödemesi 
ve değişiklik yapılan istemlerin, işlemlerin dili dışında Avrupa Patent Ofisi'nin resmi dillerine 
bir çevirisini dosyalamak üzere kendisini davet eder. Hüküm 58a, paragraf 3, ilk cümle, gerekli 
değişiklikler yapılmış olarak uygulanır. Talep sahibi bu işleri süresi içinde yerinde getirir ise, 
inceleme Bölümü patenti sınırlandırır. 

(4) Eğer, talep sahibi, paragraf 2 uyarınca gönderilen bildirime süresi içinde yanıt vermez ise 
veya sınırlandırılma için yapılan talebi izin verilemez olarak görürse ya da talep sahibi paragraf 
3' Un gerektirdiği işleri süresi içinde yerine getiremez ise, İnceleme Bölümü talebi reddeder. 

Hüküm 63h 
Değiştirilen 

Avrupa patent tarimame takımının 
içeriği ve şekli 

Değiştirilen Avrupa patent tarfiname takımı, değiştirilmiş haliyle tarimameyi, istemleri ve 
resimleri içerir. Hüküm 53, paragraf 2 ve 3, Hüküm 54 uygulanır. 

BÖLÜM VI 
SÖZLEŞME VI. BÖLÜM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

Kısım I 
Temyiz Prosedürü 

Hüküm 63i 
Masrafların paylaştırılması ve 

tespitine karşı temyiz 

(1) İtiraz işlemlerinde masrafların paylaştırılması, temyiz için tek gerekçe olamaz. 

(2) itiraz işlemleri masraflarının miktarlarını tespit eden karar, bu miktar temyiz ücretinin 
masrafim geçmedikçe temyiz edilemez. 
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Hüküm 63j 
Patent hakkından vazgeçme veya 

Zamanaşımı 

Eğer Avrupa patenti hakkında tüm belirlenmiş Taraf Devletlerde vazgeçilmiş ve#a tüm bu 
Devletlerde zaman aşımına uğramış olsa bile İtiraz Bölümü'nün kararı temyiz edilebü#\ 

Hüküm 64 
Temyiz bildiriminin ve 

gerekçe beyanının içeriği 

(1) Temyiz bildirimi, 

(a) Hüküm 26, paragraf 2(c)'de istenilen temyiz edenin özelliklerini; 

(b) kararın tekzip edildiğine dair bir ifadeyi; 

(c) temyiz konusunu belirten bir talebi içerir. 

(2) Temyiz gerekçeleri beyanında temyiz eden, tekzip edilen kararın hükümsüz kılınması için 
sebepleri veya değiştirilmesi gereken dereceyi ve temyizin dayandığı faktörleri ve kanıtlan 
gösterir. 

Hüküm 64a 
Temyizlerin incelenmesi 

(1) Aksi belirtilmedikçe, tekzip kararım alan dairenin işlemleri ile ilgili hükümler, temyiz 
işlemlerine uygulanır. 

(2) Temyizin incelenmesinde Temyiz Kurulu, kendisinin yaptığı bildirimler veya başka bir 
tarafın verdiği gözlemler konusunda tarafları, belirlenecek bir süre içinde gözlemleri dosyalamak 
üzere gerekli gördüğü sıklıkta davet eder. 

(3) Eğer başvuru sahibi, paragraf 2 uyarınca davete süresi içinde yanıt vermez ise, Hukuk 
Bölümü tarafından tekzip karan alınmadıkça Avrupa Patent başvurusu geri çekilmiş kabul edilir. 

Hüküm 65 
Kabul edilemez 

gerekçesiyle temyizin reddi 

(1) Eğer temyiz, Madde 106-108, Hüküm 63i veya Hüküm 64'e veya Hüküm 62, paragraf 
l(b) veya (c) veya paragraf 2'ye uygun değilse, eksiklik Madde 108'e göre verilen ilgili sürenin 
bitiminden önce giderilmedikçe, Temyiz Kurulu temyizi kabul edilemez gerekçesi ile reddeder. 

(2) Eğer Temyiz Kurulu, temyizin Hüküm 64 paragraf l(a)'ya uygun olmadığım görür ise 
bunu temyiz edene bildirir ve sözkonusu bu eksikliği belirlenecek bir süre içinde gidermesi için 
kendisini davet eder. Eğer eksiklikler süresi içinde giderilmez ise, Temyiz Kurulu, temyizi kabul 
edilemez gerekçesiyle reddeder. 

Hüküm 66 
Temyiz Kurulu karar şekli 

Karar, Temyiz Kurulu Başkam ve Temyiz Kurulu'nun yetkili sicil görevlisi tarafından ya 
imzalanarak ya da uygun başka bir araç kullanılarak doğrulanır. Karar, 

(a) Temyiz Kurulu tarafından dağıtıldığına dair bir açıklamayı; 

(b) kararın alındığını gösteren tarihi; 
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(c) Başkan ve Temyiz Kurulu'nda yer alan diğer üyelerin adlarını; 

(d) tarafların ve vekillerinin adlarını; 

(e) karar verilecek olan konular hakkında açıklamayı; 

(f) faktörlerin özetim; 

(g) gerekçeleri; ve 

(h) gerekiyor ise masraflar konusunda verilen karar dahil Temyiz Kurulu talimatını 
içerir. 

Hüküm 67 
Temyiz ücretlerinin geri ödenmesi 

(1) Temyiz ücreti, 

(a) konuşma niteliğindeki revizyon olması veya Temyiz Kurulu' nun temyizi, izin verilebilir bir 
temyiz olarak kabul etmesi halinde, eğer bu geri ödeme önemli prosedürel bir ihlal nedeniyle adil 
ise veya 

(b) Eğer temyiz, temyiz gerekçeleri beyanı dosyalanmadan önce veya bu beyanın yapılma süresi 
sona ermeden önce geri çekilir ise ödenir. 

(2) Karaim tekzip edildiği daire, kararım gözden geçirir ve ödemenin önemli prosedürel bir ihlal 
nedeniyle adil olduğunu düşünür ise ödeme emrini verir. Tüm diğer hallerde ödeme konuları, 
Temyiz Kurulu tarafından kararlaştırılır. 

Kısım II 
Genişletilmiş Temyiz Kurulu'nca 

incelenen dilekçeler 

Hükfim 67a 
Diğer asli prosedürel hatalar 

Madde 112a, paragraf 2(d)'e göre bir asli prosedürel hata, Temyiz Kurulu'nun, 

(a) Madde 116'ya aylan olarak, dilekçe sahibi tarafından talep edilen sözlü 
işlemlerinin yapılması konusundaki düzenlemelerde başarısız olması; veya 

(b) bu kararla ilgili bir talep konusunda karar vermeksizin temyize karar vermesi 
halinde meydana gelebilir. 

Hüküm 67b 
Suç fiilleri 

Eğer yetkili bir mahkeme veya merci sonuçta suç teşkil eden fiillerin oluştuğunu ortaya koyar 
ise, bunu tetkik için Madde 112a ve paragraf 2(e) 'ye dayalı bir dilekçe verilebilir, mahkumiyet 
gerekmez. 

Hüküm 67c 
itirazları çıkarma yükümlülüğü 

Sadece temyiz işlemleri sırasında ortaya çıkan prosedürel bir hata ile ilgili bir itiraz olması ve 
Temyiz Kurulu tarafından gözden kaçması halinde, ttirazm temyiz işlemleri sırasmda ortaya 
çıkmaması durumu hariç, sadece Madde 112a, 2(a)-(d) paragraflar kapsamında bir dilekçe kabul 
edilebilir. 
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Hüküm 67d 

Tetkik dilekçesi içeriği 

(1) Dilekçe, 

(a) Hüküm 26, paragraf 2(c)'de istenilen dilekçe sahibinin özelliklerini; 

(b) incelenecek karara dair bir ifadeyi içerir. 
(2) Dilekçede, Temyiz Kurulu kararının iptali gerekçeleri ile dilekçenin dayandığı faktörler 
ve kamdan belirtilir. 

Hüküm 67e 
Dilekçenin incelenmesi 

(1) Eğer dilekçe, Madde 112a, paragraf 1, 2 veya 4'e, Hüküm 67c veya Hüküm 67d'ye 
uygun değilse, Madde 112a, paragraf 4'e göre ilgili sürenin bitiminden önce eksiklikler 
giderilmiş olmadıkça, Genişletilmiş Temyiz Kurulu dilekçeyi, kabul edilemez olarak reddeder. 

(2) Eğer dilekçe kabul edilebilir bir dilekçe olduğu taktirde, Genişletilmiş Temyiz Kurulu, 
Temyiz Kurulu'nun kararım iptal eder ve Hüküm 10, paragraf 4 uyarınca sorumlu Temyiz 
Kurulu yerine işlemlerin tekrar başlatılması talimatını verir. Genişletilmiş Temyiz Kurulu, iptal 
edilen kararın alınmasına katılan Temyiz Kurulu üyelerinin yenilenmesi talimatım verebilir. 

Hüküm 67f 
Tetkik dilekçelerine dair prosedür 

(1) Madde 112a uyarınca işlemlerde, aksi istenmedikçe, Temyiz Kurulu nezdinde uygulanan 
işlemlerle ilgili hükümler uygulanır. Hüküm 71, paragraf 1, ikinci cümle ve Hüküm 84, paragraf 
2 uygulanmaz. 

(2) Genişletilmiş Temyiz Kurulu, 

(a) ki yasal konularda nitelikli iki üyeden ve teknik konularda nitelikli bir üyeden 
oluşur, tetkik edilecek tüm dilekçeleri inceler ve açıkça kabul edilemez ya da izin verilemez 
olanları reddeder. Bu karar oy birliği gerektirir; 

(b) ki yasal konularda nitelikli dört üyeden ve teknik konularda nitelikli bir üyeden 
oluşur, (a) fıkrası uyarınca reddedilmeyen dilekçeler hususunda karar verir. 

(3) Paragraf 2(a)'ya göre oluşturulan Genişletilmiş Temyiz Kurulu, diğer tarafların 
müdahalesi olmaksızın ve dosyalandığı şekliyle dilekçe esası üzerinde karara varır. 

Hüküm 67g 
Tetkik dilekçeleri 

Ücretlerinin geri ödenmesi 

Eğer Temyiz Kurulu nezdinde uygulanan işlemlere yeniden başlamr ise, Genişletilmiş Temyiz 
Kurulu, ödeme haksız olmadıkça, tetkik dilekçesi ücretinin ödenmesi talimatını verir. 
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BÖLÜM VII 
SÖZLEŞME Vn. BÖLÜM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

Kısım I 
Avrupa Patent Ofisi'nin 
Kararlan ve Bildirimleri 

Hüküm 68 
Kararların Şekli 

(1) Sözlü işlemlerin Avrupa Patent Ofisi nezdinde yapılması halinde, karar sözlü olarak 
verilebilir. Daha sonra karar, yazılı olarak taraflara bildirilir. 

(2) Temyize açık olan Avrupa Patenti Ofisi kararlan gerekçeli kararlardır ve kararlara, 
temyiz olasılığına işaret eden ve taraflann dikkatini metni karara eklenecek olan Madde 106-
108'e çeken bir yazı eklenir. Taraflar bildirimin iptalini kabul etmeyebilir. 

Hüküm 69 
Hakların kaybedilmesini 

fark etmek 

(1) Eğer Avrupa Patent Ofisi hakların kaybedilmiş olduğunu fark eder ise, Avrupa patent 
başvurusunun reddi veya patent verilmesi, kararın kaldırılması, sürdürülmesi veya delillerin 
alınmasına ait herhangi bir karar almaksızın bunu ilgili tarafa iletir. 

(2) Eğer, ilgili taraf Avrupa Patent Ofisi bulgusunun doğru olmadığını düşünür ise, iki ay 
içinde konu hakkmda bir karar için paragraf 1 uyarmca baş vurabilir. Avrupa Patent Ofisi, bu 
karan sadece eğer talep eden tarafın fikrini paylaşmıyor ise alır, aksi halde ilgili tarafa bilgi verir. 

Hüküm 70 
îmza, ad, mühür 

(1) Avrupa Patent Ofisi'nden bir karar, davet, uyan ve bildirim, sorumlu görevliçjarafından 
imzalanır ve bu görevlinin adı belirtilir. 

(2) Paragraf T de atfedilen dokumaların bilgisayar kullanan sorumlu görevli tarafından 
bilgisayar kullanılarak hazırlanması halinde imza yerine bir mühür kullanılabilir. Dokümanın 
otomatik olarak bilgisayardan alınması halinde görevlinin adı burada da geçmeyebilir. Aynı 
durum önceden basılmış uyan ve bildirimlere uygulanır. 

Kısım II 
Üçüncü taraflann gözlemleri 

Hüküm 70a 
Üçüncü taraflann gözlemleri 

(1) Üçüncü bir tarafça yapılan bir gözlem, yazılı olarak bildirilir ve dayandınldığı gerekçeler 
belirtilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1022) 



— 78 — 

(2) Bu gözlemler, bunlar üzerinde görüş bildirebilecek olan patent başvuru sahibine veya 
patent malikine iletilir. 

Kısım III 
Sözlü işlemler ve 
kamun alınması 

Hüküm 71 
Sözlü işlemlere davet 

(1) Taraflar, bu Hükmün 2. paragrafına dikkatleri çekilerek Madde 116 uyarınca sözlü 
işlemlere çağrılır. Taraflar daha kısa bir süre üzerinde mutabakata varmadıkça, en az iki aylık bir 
çağrı bildirimi gönderilir. 

(2) Avrupa Patent Ofisi nezdinde yapılacak sözlü işlemler için usulüne uygun olarak davet 
edilen bir taraf bu çağrıya icabet etmez ise işlemler o olmaksızın sürdürülebilir. 

Hüküm 71a 
Sözlü işlemlerin hazırlığı 

(1) Avrupa Patent Ofisi davet yaparken, alınacak kararın amaçlan için kendi fikrine göre 
tartışılması gereken hususlara dikkati çeker. Aynı zamanda, sözlü işlemler için yapılan hazırlıkta 
yazılı sunumları yapmak için son tarih belirlenir. Hüküm 84 uygulanmaz. Bu tarihten sonra 
sunulan yeni olayların ve kanıtların, işlemlerin konusunun değişmiş olduğu gerekçesi kabul 
edilmedikçe dikkate alınmasına gerek yoktur. 

(2) Başvuru sahibi veya patent maliki patentin verilmesi veya idamesine tarafsız 
gerekçelerden haberdar edilmiş ise, Sözleşmenin şartlarını yerine getiren belgeleri paragraf l'in 
ikinci cümlesinde belirtilen tarihe kadar vermek üzere davet edilebilir. Paragraf 1, üçjincjğ ve 
dördüncü cümleler, gerekli değişiklik yapılmış olarak uygulanır. 

Hüküm 72 
Kanıt alma konusunda karar 

Avrupa Patent Ofisi, bir taraf, tanık veya uzmanın dinlenmesini veya bir inceleme yapılmasını 
gerekli görmesi halinde, gerçekleştirmeyi amaçladığı incelemeyi, ispat edilecek ilgili olayları ve 
incelemenin gününü, saatini ve yerini belirleyerek bu sonucu bir karara bağlar. Bir tanık veya bir 
uzmanın dinlenmesi bir tarafça istenir ise, talep edene ilgili tanığın veya uzmanın adının ve 
adresinin hangi sürede bildirilmesi gerektiği bu kararda belirtilir. 

Hüküm 72a 
Avrupa Patent Ofisi 

nezdinde kanıt verilmesine davet 

(1) Avrupa Patent Ofisi önünde bir kanıt sunulması için yapılan davet, ilgili taraflara, 
tanıklara veya uzmanlara bildirilir. 

(2) Bir taraf tanık veya uzmanın tanıklık yapması için, onlar daha kısa bir süre üzerinde 
mutabakata varmadıkça en az iki aylık bir davet bildirimi yapılır. Davet, 

(a) Hüküm 72 uyarınca istenilen soruşturmanın gün, saat ve yerini belirten ve 
dinlenmesi gereken taraf, tanık veya uzmanlarla ilgili olayları bildiren kararın bir icmalini; 

(b) tarafların adlarını ve Hüküm 74, paragraf 2-A uyarınca tanık veya uzmanların 
başvurabileceği hakların ayrıntılarını; 
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(c) Hüküm 72c uyarınca, taraf, tanık veya uzmanın ikamet ettiği ülkenin yetkili bir 
mahkemesi tarafından dinlenilmesinin istenebileceğine dair bir ifadeyi ve belirlenecek bir süre 
içinde bu kişinin mahkeme önüne çıkmaya hazır olup olmadığını Avrupa Patent Ofisi'ne 
bildirmesi için bir daveti içerir. 

Hüküm 72b 
Avrupa Patent Ofisi 

nezdinde kamun incelenmesi 

(1) İnceleme bölümü, İtiraz Bölümü veya Temyiz Kurulu, gösterilen delili incelemek üzere 
üyelerinden birini görevlendirebilir. 

(2) Taraf, tanık veya uzman dinlenmeden önce, Avrupa Patent Ofisi ilgili kişinin ikamet 
ettiği ülkedeki yetkili bir mahkemeden bu kişinin tanıklığının, yemin altında veya buna eşit 
bağlayıcı bir şekilde yeniden incelenmesini isteyebilir. 

(3) Taraflar bir incelemeye katılabilir ve tanıklık yapan tarafa, tanığa veya uzmana konuya 
ilişkin sorular sorabilirler. 

Hüküm 72c 
Yetkili ulusal mahkeme 

tarafından dinlenme 

(1) Avrupa Patent Ofisi nezdinde çağrılan bir taraf, tanık veya uzman, ikamet ettiği ülkedeki 
yetkili bir mahkeme tarafından dinlenmesini bunlar arasındaki sonunusundan talep edebilirler. 
Böyle bir talep olursa veya davette belirtilen süre içinde bir cevap alınmaz ise, Avrujfe Patent 
Ofisi Madde 131, paragraf 2'ye göre, yetkili mahkemeden ilgili kişiyi dinlemesini iste^e6i|iir. 

(2) Bir taraf, tanık veya uzman Avrupa Patent Ofisi tarafından dinlenmiş ise bunlar arasından 
sonuncusunun, yemin altında veya buna eşit bağlayıcı bir şekilde yapılacak tanıklık için tavsiye 
edilebilir olduğu düşünülür ise, Madde 131, paragraf 2 uyannca ilgili kişinin ikamet ettiği 
ülkedeki yetkili bir mahkemeden, tanıklığının bu koşullar altında tekrar incelenmesini talep 
edebilir. 

(3) Avrupa Patent Ofisi'nin yetkili mahkemeden kanıt almasını istemesi halinde, bu kanıtı 
yemin altında veya buna eşit bağlayıcı bir şekilde almaşım ve ilgili dairenin bir üyesinin 
mahkeme aracılığıyla veya doğrudan soru sormaya ve dinlemeye katılmaya izin vermesini 
isteyebilir. 

Hüküm 73 
Uzmanların görevlendirilmesi 

(1) Avrupa Patent Ofisi görevlendirdiği bir uzmanın fikrim ne şekilde sunacağına dair karar 
verir. 

(2) Uzmanın görev tanımı, 

(a) görevinin tam bir tanımını; 

(b) fikrini sunmak için belirlenen süreyi; 

(c) işlemlerdeki tarafların adlarını; 

(d) Hüküm 74, paragraf 2-4 uyannca başvurabileceği hakların aynnülanm içerir. 
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(3) Yazık bir fikrin bir nüshası taraflara sunulur. 

(4) Taraflar uzmana itiraz edebilirler. Avrupa Patent Ofisi'nin ilgili dairesi itiraz hakkında 
karar verir. 

Hüküm 74 
Kanıt alma masrafları 

(1) Avrupa Patent Ofisi'nce kanıt alınması, tahmini masrafları dikkate alarak tespit edilecek 
bir miktarın, kanıt alınmasını isteyen tarafça kendisine yatırılması üzerine şartlı olarak 
yapılabilir. 

(2) Avrupa Patent Ofisi tarafından çağrılan ve Ofise gelen tanıklar veya uzmanlar uygun 
yolculuk ve harcırah masraflanmn ödenmesi hakkına sahiptir. Bu masraflar için kendilerine bir 
avans verilebilir. Bu, Ofis tarafından çagnlmaksızm Avrupa Patent Ofisi'ne gelen tanık veya 
uzman olarak dinlenen kişilere de uygulanır. 

(3) Paragraf 2 uyarınca, ödeme almaya hakkı olan tanıklar kazanç kayıplarının karşılanması 
ve uzmanlar ise çalışma ücretlerini alma hakkına da sahiptirler. Bu ödemeler tanık ve uzmanlara 
görev veya işlerini yerine getirdikten sonra yapılır. 

(4) İdari konsey, paragraf 2 ve 3'ü yürüten aynntılan belirler. Bu hükümler uyarınca 
ödenecek bir bedel Avrupa Patent Ofisi tarafından ödenir. 

Hüküm 75 
Kamun korunması 

(1) Kanıt almanın sonradan daha güç veya hatta imkansız olacağından endişelenmeye bir 
sebep olması halinde, bir Avrupa patenti başvurusu veya bir Avrupa patenti ile ilgili olarak 
alınması istenebilecek bir karan etkileme ihtimali dahilinde olan olaylann kanıtım koruma 
görüşü ile Avrupa Patent Ofisi, talep üzerine, gecikmeksizin sözlü kanıtı dinleyebilir veya 
incelemeler yapabilir, önlemlerin alınmasının gerekli olduğu tarih, patent başvuru sahibine veya 
patent malikine, hazır bulunmasını mümkün kılacak bir süre içinde bildirilir. Kendisi konuya 
ilişkin soru sorabilir. 

(2) Talep, 

(a) Hüküm 26, paragraf 2(c)'de istenildiği üzere talep sahibine ait belirli bilgileri; 

(b) söz konusu Avrupa patent başvurusu veya Avrupa patentinin yeterince tanımını; 

(c) alınması gerekli kanıtla ilgili olaylann belirtimini; 

(d) kanıt verilmesi veya elde edilmesi yöntemlerinin aynntılannı; 

(e) kanıt almanın sonradan daha güç veya imkansız olacağı endişesinden dolayı kanıtı 
kamtlamncaya kadar geçerli bir durumu (primafacie case) gösteren bir beyanı içerir. 

(3) Talep, belirlenmiş ücret ödenmiş oluncaya kadar alınmış addedilmez. 

(4) Talep konusunda ve kanıt almanın sonuçlan hakkındaki karar, açıklanacak olan olaylann 
etkilenme ihtimali olan bir karan almak durumunda bulunan Avrupa Patent Ofisi'nin ilgili 
dairesine görev olarak verilir. Avrupa Patent Ofisi nezdindeki işlemlerde, kanıt almaya ilişkin 
hükümler uygulanır. 
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Hüküm 76 
Sözlü işlemler ve 

kanıt alınması tutanakları 

(1) Sözlü işlemler ve kanıt alınması tutanakları, sözlü işlemler ve kanıt alınması esaslarım, 
taraflarca yapılan ilgili beyanları, tarafların, tanıkların veya uzmanların tanıklığım ve herhangi 
bir inceleme sonucunu içerir şekilde düzenlenir. 

(2) Tanığın, uzmanın veya tarafın tanıklık tutanakları, bunları inceleyebilmesi için kendisine 
okunur veya verilir. Bu formalitenin yerine getirildiği ve ifade veren kişinin tutanakları tasvip 
ettiği hususu tutanaklara geçirilir. Tasvip etmez ise itirazı yazılır. 

(3) Tutanakların doğruluğu, bunları kaleme alan görevli tarafından ve sözlü işlemleri yürüten 
görevli tarafından imzaları ile veya bir başka uygun şekilde tevsik edilir. 

(4) Tutanakların birer nüshası taraflara verilir. 

Kısım IV 
Bildirimler 
Hüküm 77 

Genel hükümler 

(1) Avrupa Patent Ofisi nezdindeki işlemlerde yapılacak bildirimler; belgenin aslı, Avrupa 
Patent Ofisi'nin mührü ile tasdiklediği veya mührünü taşıyan bir kopyası veya mühürlü bir 
bilgisayar çıktısı ile yapılır. Tarafların kendilerince çıkarılan belge kopyalarında tasdik 
gerekmez. 

(2) Bildirimler, 

(a) Hüküm 78'e göre posta vasıtasıyla; 

(b) Hüküm 79'a göre Avrupa Patent Ofisi binaları içinde teslim edilerek; 

(c) Hüküm 80' e göre kamu bildirimi vasıtasıyla; veya 

(d) Avrupa Patent Ofisi Başkam tarafından konulan şartlar uyarınca ve kendisi 
tarafından belirlenen teknik iletişim araçları vasıtasıyla yapılır. 

(3) Sözleşmeli Devlet'in merkez sınai mülkiyet ofisi kanalıyla yapılacak bildirimler, ulusal 
işlemlerde bu ofise uygulanan yasaya göre yapılır. 

Hüküm 78 
Posta vasıtasıyla bildirim 

(1) Avrupa Patent Ofisi Başkam tarafından belirlendiği üzere temyiz veya yenide inceleme 
dilekçesi, davet ve diğer belgeler için süre kararlan iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. Postayla 
gönderilen diğer bildirimler taahhüdü mektup ile yapılır. 

(2) Bildirimin iadeli olsun ya da olmasın taahhütlü mektup ile yapılması halinde, alıcıya 
ulaşamamış veya daha geç bir tarihte ulaşmış olmadıkça, postalanmasmı izleyen onuncu günde 
alıcısına teslim edilmiş addedilir. Bir ihtilaf durumunda mektubun gideceği yere ulaşmış 
olmasını veya adres sahibine teslim edildiği günü tespit etme görevi Avrupa Patent Ofisi'ne 
aittir. 
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(3) İadeli olsun ya da olmasın taahhüdü mektup bildirimleri, mektubun alınması reddedilmiş 
olsa bile teslim edilmiş addedilir. 

(4) Postayla yapılan bildirim paragraf 1-3 kapsamında değil ise, bildirimin yapıldığı 
Devlet'in yasası uygulanır. 

Hüküm 79 
Elden teslim bildirimler 

BUdirim, belgeyi aldığını kabul eden alıcısına Avrupa Patent Ofisi binalan içinde elden teslimat 
ile yapılabilir. Alıcı, belgeyi almayı reddetse veya aldığım kabul etmese bile bildirim teslim 
edilmiş addedilir. 

Hüküm 80 
Kamu bildirimi 

(1) Alıcının adresi tespit edilemez veya Hüküm 78, paragraf l'e göre teslimatın ikinci 
girişimden sonra bile imkansız olacağı anlaşılırsa, bildirim kamu bildirimi vasıtasıyla yapılır. 

(2) Avrupa Patent Ofisi Başkam, kamu bildiriminin nasıl yapılması gerektiğini ve belgenin 
teslim edilmiş addedileceği bitim tarihi itibariyle bir aylık süre başlangıcım tespit eder. 

Hüküm 81 

Vekillere bildirimler 

(1) Vekil atanmış ise, bildirimler vekile yapılır. 

(2) Tek bir taraf için birden fazla vekil atanmış ise, bunlardan birine bildirim yeterlidir. 

(3) Birden fazla taraf bir müşterek vekil atamış ise, müşterek vekile bildirim yeterlidir. 

Hüküm 82 
Bildirimde düzensizlikler 

Bir belgenin alıcıya ulaşması halinde, Avrupa Patent Ofisi bildirimin usulüne uygun olarak 
yapılmış olduğunu ispatlayamaz veya bildirimle ilgili şartlar gözlemlenmemiş ise belge, belgenin 
alınma tarihi olarak Avrupa Patent Ofisi tarafından tespit edilen tarihte teslim edilmiş addedilir. 

Kısım V 
Zaman sınırlan 

Hüküm 83 
Sürelerin hesaplanması 

(1) Süreler, tam yıllar, aylar, haftalar veya günler olarak belirtilir. 

(2) Hesaplama, ya usule ilişkin bir aşamanın ya da diğer bir sürenin bitimi olan ilgili 
olayların vuku bulduğu günü izleyen günde başlar. Usule ilişkin aşamanın bir bildirim olması 
halinde, aksi belirtilmedikçe, olay bildirim yapılan belgenin alınmasıdır. 

(3) Süre bir yıl ya da belirli sayıda yıllar olarak ifade edildiğinde, adı geçen olaym meydana 
geldiği ay ve gün olarak ilgili müteakip yılda, aynı adı taşıyan ayda ve aynı rakamı taşıyan son 
günde biter. Eğer izleyen ilgili ayda, aynı rakamlı bir gün yok ise, süre o aym son gününde biter. 
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(4) Sûre bir ay ya da belirli sayıda aylar olarak ifade edildiğinde, adı geçen olayın meydana 
geldiği gün olarak ilgili müteakip ayda ve aynı rakamı taşıyan günde sona erer. İzleyen ilgili 
ayda, aynı rakamlı gün yok ise süre, o ayın son gününde biter. 

(5) Süre bir hafta ya da belirli sayıda haftalar olarak ifade edildiğinde olayın meydana geldiği 
gün olarak ilgili müteakip haftada aynı adı taşıyan günde biter. 

Hüküm 84 
Avrupa Patent Ofisi 

tarafından belirlenen süreler 

(1) Sözleşmenin veya bu Uygulama Yönetmeliği'nin "belirlenecek bir sü^e"ye atıfta 
bulunması halinde, bu süre Avrupa Patent Ofisi tarafından belirlenir. 

(2) Aksi belirtilmedikçe, Avrupa Patent Ofisi tarafından belirlenen bir süre, iki aydan az dört 
aydan fazla olmaz, bazı belirli koşullarda altı aya kadar olabilir, özel durumlarda süre, bu 
sürenin bitim tarihinden önce sunulan bir talep üzerine uzatılabilir. 

Hüküm 84a 
Belgelerin geç alınması 

(1) Avrupa Patent Ofisi'nde geç alman bir belge, sürenin bitiminden sonra üç aydan daha geç 
alınmış olmadıkça, Avrupa Patent Ofisi Başkanı'nca konulan şartlara göre sürenin bitiminden 
önce zamanında postalanmış veya bilinen bir dağıtım şirketi ile teslim edilmiş ise, zamanmda 
alınmış addedilir. 

(2) Madde 75, paragraf l(b) veya 2(b)'ye göre işlemler yetkili bir merci tarafından yapıldığı 
durumda ise paragraf 1, süre için gerekli değişiklikler yapılmış olarak uygulanır. 

Hüküm 85 
Sürelerin uzatılması 

(1) Süre Hüküm 24, paragraf 1 uyarınca Avrupa Patent Ofisi kabul ofislerinden birinin 
belgeleri almak için açık olmadığı veya paragraf 2'de atfedilenlerin dışındaki nedenlerle normal 
postanın oraya teslim edilmediği günde sona erer ise, süre tüm kabul ofislerinin belgeleri almak 
üzere açıldığı ve normal postanın teslim edilmesini izleyen ilk güne kadar uzatılır. 

(2) Süre, bir Sözleşmeli Devlet'e yapılacak veya bir Sözleşmeli Devlet ile Avrupa Patent 
Ofisi arasındaki bir teslimatta genel bir kesinti veya sonradan aksamaların olduğu günde biter 
ise, süre Sözleşmeli Devlet'te ikamet eden veya o ülkede bir iş yerine sahip olan vekilleri atamış 
olan taraflar için kesinti ve aksamanın sonunu izleyen ilk güne uzar. Bu ilk cümle, gerekli 
değişiklikler yapılmış olarak Hüküm 25a, paragraf 2'de atfedilen süreye uygulanır, ilgili ülkenin, 
Avrupa Patent Ofisi'nin bulunduğu yerde bir ülke olması halinde bu hüküm tüm taraflara 
uygulanır. Kesinti veya aksaklığın yukarda bahsedilen aralığının süresi, Avrupa Patent Ofisi 
Başkanının belirttiği şekilde olacaktır. 

(3) İşlemlerin yetkili bir merci tarafından madde 75, paragraf l(b) veya 2(b) uyarınca, 
yapılması halinde paragraf 1 ve paragraf 2 gerekli değişiklikler yapılmış olarak süreye uygulanır. 

(4) Bir süre bitimi ile ilgili olarak Ofis'ten taraflara bir bildirimi geciktirecek şekilde bir 
doğal afet ve grev gibi istisnai bir olay Avrupa Patent Ofisi'nin normal işleyişini sekteye uğratır 
veya bozar ise, bu süre içinde tamamlanacak olan fiiller halen geciken bildirimden itibaren bir ay 
içinde tamamlanabilir. Bu kesiklik ve aksamanın başlangıç tarihi ve sonu, Avrupa Patent Ofisi 
Başkanının belirttiği şekilde olacaktır. 
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(5) Paragraf 1-4'e tarafsız kalarak, taraf veya vekilinin yaşadığı, bir iş yerine sahip olduğu 
veya ikamet ettiği yerdeki posta m'zmetierinin savaş, ihtilal, sivil kargaşa, grev, doğal afetler 
veya benzeri diğer sebeplerden dolayı kesildiği veya bu nedenle aksadığı sürenin bitim gününü 
izleyen on gün içinde herhangi bir gün kanıt olarak sunulabilir. Bu gibi durumlar Avrupa Patent 
Ofisi'ne ispat edilir ise geç alman belge, postanın posta hizmeti yeniden başladıktan sonra beş 
gün içinde atılmış olması kaydıyla, alınmış addedilir. 

Hüküm 85a 
Ücretlerin ödenmesi için ek süre 

iptal 

Hüküm 85a 
Ek işlemler 

(1) Madde 121, paragraf l'e göre, hakların kaybı veya bir zaman sınırım izlemede sorun ile 
ilgili bir bildirimin belirlenmiş ücreti iki ay içinde ödenerek ek işlemler, istenebilir. İhmal edilen 
fiil, talep etme süresi içinde tamamlanır. 

(2) Ek işlemler Madde 121, paragraf 4'e atfedilen sürelerle ve Hüküm 6, paragraf (1), 
Hüküm 14a, paragraf l(a), Hüküm 25d, paragraf 3, Hüküm 37, paragraf 2, Hüküm 38, paragraf 
2, Hüküm 39 ve 39a, Hüküm 41 ve 41a ve Hüküm 69, paragraf 2 kapsamındaki sürelere göre 
yürütülür. 

(3) İhmal edilmiş fiil konusunda karar vermeye yetkili daire, ek işlem talebi hakkında karar 
verir. 

Hüküm 85b 
İnceleme talebinin yapılması için ek süre 

İptal 
Hüküm 85b 

Hakların yemden tesisi 

(1) Madde 122, paragraf 1 uyarınca hakların yeniden tesisi talebi, süreye uyulmaması 
nedeninin ortadan kalktığı iki ay içinde, ancak izlenmemiş zaman sınırının bitiminden sonra en 
geç bir yıl içinde yazılı olarak yapılır. Madde 87, paragraf 1 'de belirtilen süre ile ilgili hakların 
yeniden tesisi için yapılan bir talep, bu sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde yapılır. Hakların 
yeniden tesisi ile ilgili talep, belirlenen ücret ödeninceye kadar yapılmış addedilmez. 

(2) Talepte, talebin temelini teşkil eden gerekçeler ve bunların dayandırıldığı olaylar 
belirtilir. İhmal edilen fiil paragraf 1 'e göre talep yapılması için ilgili süre içinde tamamlanır. 

(3) Hakların yeniden tesisi, Madde 121 uyarınca ek işlemlerin yapılacağı süre ve hakların 
yeniden tesisi için yapılan talebin süresi ile ilgili olarak yürütülür. 

(4) îhmal edilen fiil hususunda karar vermeye yetkili daire hakların yeniden tesisi için 
yapılan talep hakkında karar verir. 
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KısımVI 
Değişiklikler ve düzeltmeler 

Hüküm 86 
Avrupa patent başvurusunun 

değişiklikleri 

(1) Avrupa araştırma raporunu almadan önce, aksine bir hüküm olmadıkça, başvuru sahibi 
Avrupa patent başvurusunun tarimamesini, istemlerini veya çizimlerini değiştirmeyebilir. 

(2) Avrupa araştırma raporunu aldıktan sonra başvuru sahibi, kendi isteği ile tarimame, 
istemler ve çizimleri değiştirebilir. 
(3) İnceleme Bölümü'nden gelen ilk bildirim alındıktan sonra, değişikliklerin bildirime 
cevap verildiği aynı anda yapılması kaydıyla, başvuru sahibi kendi isteği ile tarifhameyi, 
istemleri ve çizimleri bir kez değiştirebilir, inceleme Bölümünün rızası olmaksızın ek değişiklik 
yapılamaz. 

(4) Değiştirilen istemler, tek bir genel buluş konusu oluşturmak için orijinal olarak talep 
edilen buluş veya buluşlar grubu ile birleşmeyen araştırılmamış buluş konusu ile ilgili 
olmayabilir. 

Hüküm 87 
Farklı ülkeler için farklı istem, tarifhame ve çizimler 

Avrupa Patent Ofisi'ne Madde 139, paragraf 2 uyarınca bir rüçhan hakkının mevcut olduğu 
bildirilir ise, bu ülke veya ülkeler için Avrupa patent başvurusu veya Avrupa patenti, diğer 
belirlenmiş ülkeler için olanlardan farklı olan istemler ve uygunolduğunda bir tarimame ve 
çizimler içerebilir. 

Hüküm 88 
Avrupa Patent Ofisi'ne verilen 

belgelerdeki hataların düzeltilmesi 

Avrupa Patent Ofisi'ne verilen bir belgedeki dil hatalan, kopyalama hatalan ve yanlışlıklar, talep 
üzerine düzeltilebilir. Ancak düzeltme talebi tarimame, istemler veya çizimler ile ilgili ise, 
düzeltme, düzeltme olarak istenilenin dışında bir şeyin kastedilmiş olmayacağı anlamında apaçık 
olmalıdır. 

Hüküm 89 
Kararlardaki hataların 

düzeltilmesi 

Avrupa Patent Ofisi'nin kararlarında sadece dil hatalan, kopyalama hatalan ve açıkça görülen 
hatalar düzeltilebilir. 

Kısım VII 
Tekniğin bilinen durumu hakkında bilgiler 

Hüküm 89a 
Tekniğin bilinen durumu hakkında bilgiler 

Avrupa Patent Ofisi, ulusal veya bölgesel patent başvurulannın incelenmesinde dikkate alman ve 
Avrupa patent başvurusunun ilgilendirdiği bir buluşla ilgili tekniğin bilinen durumu hakkında 
bilgi vermek üzere başvuru sahibini belirlenecek bir süre içinde davet edebilir. 
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Kısım VIII 
İşlemlerin durdurulması 

Hüküm 90 
İşlemlerin durdurulması 

(1) Avrupa Patent Ofisi nezdindeki işlemler, 
(a) bir Avrupa patenti başvuru sahibi veya patent malikinin veya onun adına hareket 

etmek üzere ulusal yasa ile yetki verilen kişinin ölümü veya yasal yetersizliği halinde, ki yukarda 
sözü geçen olaylar Madde 134 uyarınca atanan bir vekilin yetkisini etkilemeyen, işlemlerin 
sadece bu vekilin başvurusu üzerine durdurulacağı ölçüsünde olaylardır, 

(b) bir patent başvuru sahibinin veya patent malikinin mülkiyetine karşı alınan bazı 
fiillerin bir sonucu olarak, işlemlerin devamının yasal gerekçeler ile engellenmesi halinde; 

(c) bir patent başvuru sahibi veya patent maliki vekilinin ölümü veya yasal 
yetersizliği veya mülküne karşı olan fiillerden meydana gelen yasal sebeplerle işlemlerin 
devamının engellenmesi halinde durdurulur. 

(2) Paragraf l(a) veya (b)'de atfedilen durumlarda, Avrupa Patent Ofisi'ne işlemleri 
sürdürmek üzere yetki verilen kişinin kimliği hakkında bilgi verilmesi halinde Ofis, işlemlerin 
belirlenen bir tarihten itibaren yeniden başlayacağını bu kişiye ve uygun olduğunda, üçüncü 
şahsa bildirir. 

(3) Paragraf l(c)'de atfedilen durumda, başvuru sahibinin yeni vekilinin atandığına dair 
Avrupa Patent Ofisi'ne bilgi verilmesi halinde veya Ofis'in, patent malikinin yeni vekilinin 
atandığım diğer taraflara bildirmesi halinde işlemler yeniden başlar. İşlemlerin durdurulması 
başlangıcından üç ay sonra Avrupa Patent Ofisi'ne yeni vekilin atanması hakkında bilgi verilmez 
ise Ofis, 

(a) Avrupa patent başvurusunun, Madde 133, paragraf 2'nin uygulanabilmesi halinde, 
geri çekileceği şeklinde addedileceği veya bu bilgi iki ay içinde verilmez ise Avrupa patentinin 
hükümsüz kılınacağı; veya 

(b) aksi halde, işlemlerin, bu iletişimin yapılmasından itibaren patent başvuru sahibi 
veya patent maliki ile yeniden başlayacağı hususunda patent başvuru sahibi veya patent maliki 
ile iletişime geçer. 

(4) İncelemenin talep edilmesi ve yenileme ücretinin ödenmesi dışında işlemlerin 
durdurulduğu tarihte yürürlükte olan süreler, işlemlerin yeniden başlatıldığı günden itibaren 
yeniden başlar. Bu tarih, inceleme talebinin yapılması gerektiği sürenin sonundan önce iki aydan 
azsa, bu talep, bu tarihten itibaren iki ay içinde yapılabilir. 

Hüküm 91 
Yürürlükteki tekrar kazanım işlemlerinden feragat 

İptal 
Kısım IX 

Kamuya bilgi 

Hüküm 92 

Avrupa Patenti Sicil Kayıtlan 

(1) Avrupa Patenti Sicili; aşağıdaki kayıtları içerir: 

(a) Avrupa patent başvurusu numarası; 

(b) başvuru tarihi; 
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(c) buluşun adı; 

(d) başvuruya verilen sınıflandırma sembolleri; 

(e) belirlenmiş Sözleşmeli Devletler; 

(f) Hüküm 26, paragraf 2(c)'de istenildiği üzere patent başvuru sahibi veya patent 
malikinin şahsi bilgileri; 

(g) Hüküm 18, paragraf l'de, bahsedilen hakkından feragat etmiş olmadıkça, patent 
başvuru sahibi veya patent maliki tarafından belirtilen buluş sahibinin soyadı, adı ve adresi; 

(h) Hüküm 26, paragraf 2(d)'de şart koşulduğu üzere, birkaç vekil olması halinde, adı 
ilk geçen vekilin şahsi özellikleri ve takiben "ve diğerleri" sözü ve Hüküm 101, paragraf 9'da 
sözü edilen bir şirket olması halinde sadece şirketin adı ve adresi; 

(i) rüçhan bilgileri (önceki başvurunun tarihi, ülkesi ve dosya numarası); 

(j) başvurunun bir bölümü söz konusu ise, tüm bölünmüş başvuruların numaralan; 

(k) Madde 61, paragraf l(b) uyarınca bölünmüş bir başvuru veya yeni bir başvuru 
olması halinde, ilk başvuruya ilişkin fıkra (a), (b) ve (i)'de atfedilen bilgiler; 

(1) Başvurunun yayınlanma tarihi ve uygun olduğunda, Avrupa araştırma raporunun 
ayrı yayın tarihi; 

(m) inceleme talebinin yapıldığı tarih; 

(n) başvurunun reddedildiği, geri çekildiği veya geri çekilmiş addedildiği tarih; 

(o) Avrupa patentinin verilmesini açıklayan yaym tarihi; 

(p) İtiraz süresi boyunca ve uygun olduğunda itiraz hakkında kesin bir kararın 
beklendiği Sözleşmeli Devlet'teki Avrupa patentinin zaman aşımına uğradığı tarih; 

(q) itiraz yapma tarihi; 

(r) itiraz hususundaki kararın tarihi ve kapsamı; 

(s) Hüküm 13 ve 56a'da atfedilen hallerde, işlemlerin durdurulma ve yeniden 
başlatılma tarihleri; 

(t) Hüküm 90'da atfedilen durumda, işlemlerin durdurulma ve yemden başlatılma 
tarihleri; 

(u) fıkra (n) veya (r)'ye göre bir giriş yapılmış olması halinde hakların yeniden tesisi 
tarihi; 

(v) Madde 135, paragraf 3 uyarınca yapılan dönüşüm talebi; 
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(w) Bu Uygulama Yönetmeliği'nin bunların kaydedilmesini sağlaması durumunda 
veya bir Avrupa patenti ile ilgili haklar ve bu hakların transferi. 

(2) Avrupa Patent Ofisi Başkam, paragraf l'de atfedilenlerin dışındaki girişlerin Avrupa 
Patenti Sicilinde yapılmasına karar verebilir. 

Hüküm 93 
inceleme dışındaki 

dosya bölümleri 

Madde 128, paragraf 4 uyarınca, inceleme dışındaki dosya bölümleri, 

(a) Temyiz Kurulu veya Genişletilmiş Temyiz Kurulu üyelerinin hariç veya onlara 
itirazlara ilişkin belgeleri; 

(b) taraflara iletilmeyen ve bildirimlerin hazırlanması için kullanılan taslak kararlan, 
bildirimleri ve tüm diğer belgeleri; 

(c) Hüküm 18, paragraf 1 uyarınca haklarından feragat etmiş olduğundan 
bahsedilecek buluş sahibinin belirlenmesini, 

(d) Avrupa Patent Ofisi Başkam tarafından Avrupa patent başvurusu veya Avrupa 
patenti hakkında halka bilgi verilmesi amacına hizmet etmeyeceği gerekçesi ile incelemeden 
hariç tutulan diğer belgeleri içerir. 

Hüküm 94 
Dosya inceleme işlemleri 

(1) Avrupa patent başvurusu ve patent dosyalarının incelenmesi, orijinal belgenin veya 
bunların kopyalarının veya dosyaların teknik araçlarda (disket ve diskler) yüklü olması 
durumunda bu araçların incelenmesi şeklindedir. 

(2) Avrupa Patent Ofisi Başkam, idari ücretin ödeneceği durumlar dahil tüm dosya 
incelenmesi düzenlemelerini tespit eder. 

Hüküm 95 
Dosyalarda bulunan 
bilgilerin iletilmesi 

Madde 128, paragraf 1-4 ve Hüküm 93'te konulmuş sınırlamalara bağlı kalarak, Avrupa Patent 
Ofisi, talep üzerine, idari ücretin ödenmesi şartıyla bir Avrupa Patent başvurusu veya Avrupa 
patentiyle ilgili bir dosyaya ait bilgileri iletebilir. Bununla birlikte, Avrupa Patent Ofisi, bunun 
verilecek bilginin miktarı açısından uygun olacağına kanaat getirir ise dosya incelemesi 
seçeneğine başvurabilir. 

Hüküm 95a 
Dosyaların oluşturulması, 

idamesi ve korunması 

(1) Avrupa Patent Ofisi, tüm Avrupa patent başvurulan ve patentleriyle ilgili Idosyalan 
oluşturur, idame ettirir ve korur. 
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(2) Avrupa Patent Ofisi Başkam, bu dosyaların ne şekilde oluşturulacağım, idame 
ettirileceğini ve korunacağını tespit eder. 

(3) Elektronik bir dosya içine alınmış belgelerin orijinal olduğu kabul edilir. 

(4) Dosyalar, 

(a) başvurunun reddedildiği, geri çekildiği veya geri çekilmiş addedildiği; 

(b) başvurunun Avrupa Patent Ofisi tarafından hükümsüz kılındığı, veya 

(c) Madde 63, paragraf 2 uyarınca, patentin veya onunla ilgili korumanın belirlenmiş 
Devletlerin sonuncusunda hükmünün kalmadığı yılın sonundan itibaren en az beş yıl süre ile 
korunur. 

(5) Paragraf 4'e tarafsız kalarak, Madde 76 uyarınca yapılan başvuruların bölünmüş olmasına 
sebep olan başvurular veya Madde 61, paragraf l(b)'e göre yeni başvurular ile ilgili dosyalar, en 
az bu son başvurulardan birisi ile ilgili dosyalar gibi aynı süre ile korunur. Aynı işlem, 
sonuçlanan Avrupa patentlerine ilişkin dosyalara uygulanır. 

Hüküm 96 
Avrupa Patent Ofisi tarafından yayınlanan ek yayınlar 

İptal 

Kısım X 
Yasal ve İdari işbirliği 

Hüküm 97 
Avrupa Patent Ofisi ile 

Sözleşmeli Devletlerin mercileri 
arasındaki iletişimler 

(1) Avrupa Patent Ofisi ve Sözleşmeli Devletlerin merkezi ulusal sınai mülkiyet ofisleri 
arasında bu Sözleşmenin uygulanmasından doğan iletişimler, doğrudan bu merciler arasında 
yapılır. Avrupa Patent Ofisi ile Sözleşmeli Devletlerin mahkemeleri ve diğer mercileri arasındaki 
iletişimler, adı geçen merkezi ulusal sınai mülkiyeti ofislerinin aracılığı kanalı ile yapılabilir. 

(2) Paragraf 1 kapsamındaki iletişimlere ilişkin harcamalar, ücretlerden muaf olacak olan 
iletişimi yapan merci tarafından karşılanır. 

Hüküm 98 
Sözleşmeli Devletlerin mahkemeleri 

veya mercileri tarafından 
veya onların kanalı ile dosyaların incelenmesi 

(1) Avrupa patent başvurulan veya Avrupa patentleri dosyalarının, Sözleşmeli Devletler 
mahkemeleri veya mercileri tarafından incelenmesi, orijinal belgelerin veya bunlann 
kopyalarının incelenmesidir. Hüküm 94 uygulanmaz. 
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(2) Sözleşmeli Devletlerin mahkemeleri veya savcılıkları kendi işlemleri süresince, Avrupa 
Patent Ofisi tarafından kendilerine iletilen dosya ve bunların kopyalarını üçüncü şahıslara 
iletebilirler. Bu iletişimler, Madde 128'e göre yapılır ve bir ücrete tabi değildir. 

(3) Avrupa Patent Ofisi, başvurulan iletirken, Madde 128, paragraf 1 ve paragraf 4 uyarınca 
üçüncü şahıslar tarafından dosya incelemesinde uygulanacak olan kısıtlamalara dikkati çeker. 

Hüküm 99 
İstinabe müzekkeresi işlemi 

(1) Her Sözleşmeli Devlet', Avrupa Patent Ofisi tarafından gönderilen istinabe müzekkeresi 
almak ve bunların gereğini yapmaya yetkili olan merci'e iletmek üzere bir merkezi meçi belirler. 

(2) Avrupa Patent Ofisi, istinabe müzekkeresini yetkili merciin dilinde kaleme alır veya bu 
istima veya bunun gibi taleplere o merciin diline yapılmış bir çeviri ekler. 

(3) Paragraf 5 ve paragraf 6'ya bağlı kalarak yetkili merci, bu taleplerin ifasında izlenecek 
usuller ve özellikle uygun zorlayıcı önlemler olarak ulusal yasayı uygular. 

(4) İstinabe müzekkeresinin gönderildiği merci onları ifa etmeye yetkili değil ise istinabe 
müzekkeresi derhal paragraf l'de sözü edilen merkezi merci'e gönderilir. Bu merci istinabe 
müzekkeresini o ülkedeki yetkili merci'e veya o ülkede bir yetkili merci yok ise Avrupa Patent 
Ofisine gönderir. 

(5) Avrupa Patent Ofisi'ne, soruşturma veya diğer yasal önlemlerin ne zaman ve nerede 
yapılması gerektiğinden ve taraflara, tanıklara ve uzmanlara bu konuda bilgi verileceği 
hususunda bilgi verilir 

(6) Avrupa Patent Ofisi tarafından talep edilir ise yetkili merci, ilgili daire üyelerinin 
katılmalarına izin verir ve onlara kamt veren kişiye doğrudan veya yetkili merci kanalı ile soru 
sormalarına müsaade eder. 

(7) İstinabe müzekkeresinin ifası, ücretlerin veya herhangi masrafların geri ödenmesine bir 
sebep değildir. Yine de istima taleplerinin ifa edileceği ülke, Kurum'dan uzman veya 
çevirmenlere ödenen ücretlerin ve paragraf 6 uyarınca usulden doğan masrafların geri 
ödenmesini isteme hakkına sahiptir. 

(8) Yetkili merci tarafından uygulanan yasa, tarafların kanıtlan güvence altına almalarım 
yükümlü kılıyor ise ve ilgili merciin kendisi istinabe müzekkeresinin icrasında yetersiz ise bu 
merci, Avrupa Patent Ofisi'nin nzası ile bu işleri yapacak uygun bir kişiyi atar. Yetkili merci bu 
izni isterken bu işlemden meydana gelecek yaklaşık masraflan belirtir. Eğer Avrupa Patent Ofisi 
izin verir ise Kurum maruz kalınan masraflan geri öder. Aksi halde, bu masrafların ödenmesi ile 
yükümlü değildir. 

Kısım XI 
Vekalet 

Hüküm 100 
Müşterek vekil ataması 

(1) Birden fazla başvuru sahibi var ve Avrupa patentinin verilmesi tal£bin4e müşterek bir! 

vekilin adı geçmiyor ise, talepje^dı i£k geçen başvuru sahibinin müşterek vekil olduğu addedilir.;: 
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Ancak, başvuru sahiplerinden birisi profesyonel bir vekil atamakla yükümlü ise bu vekilin, adı 
ilk geçen başvuru sahibi profesyonel bir vekil atamış olmadıkça, müşterek vekil olacağı 
addedilecektir. Aynı şey, bir itiraz bildirimini veya bir müdahaleyi ortak yapan üçüncü şahıslara 
ve Avrupa patentinin müşterek maliklerine uygulanır. 

(2) Avrupa patent başvurusu, birden fazla kişiye aktarılır ve bu kişiler müşterek bir vekil 
belirlememişler ise paragraf 1 gerekli değişiklikler yapılmış olarak uygulanır. Böyle bir başvuru 
mümkün değilse, Avrupa Patent Ofisi belirtilecek bir süre içinde müşterek bir vekili atamak 
üzere bu kişileri davet eder. Bu davete uyulmaz ise Avrupa Patent Ofisi müşterek bir vekil atar. 

Hüküm 101 
Yetkiler 

(1) Avrupa Patent Ofisi Başkam, bir imza yetkisinin Avrupa Patent Ofisi nezdinde hareket 
eden vekiller tarafından alınacağı halleri tespit eder. 

(2) Bir vekilin bir yetkiyi dosyalamaması halinde, Avrupa Patent Ofisi, belirlenecek bir süre 
içinde bunu yapması için bu kişiyi davet eder. Yetki, bir ya da birkaç Avrupa patent başvurusunu 
veya bir Avrupa patentini kapsayabilir ve kopyalarına verilen numaralar ile dosyalanır. 

(3) Madde 133, paragraf 2'nin şartlarının yeterli olmaması halinde, bir vekil atanması ve 
yetkinin dosyalaması için aynı süre belirlenir. 

(4) Vekile bir tarafın tüm patent işlemleri ile ilgili faaliyet gösterebilmesini sağlayan genel 
bir yetki belgesi yapılabilir. Tek bir kopya yeterlidir. 

(5) Avrupa Patent Ofisi Başkanı, 

(a) Madde 133, paragraf 2 uyarınca kişilerin vekaleti ile ilgili bir yetki belgesinin; 

(b) bir genel yetki belgesinin şekli ve içeriğini belirler. 

(6) Eğer talep edilen yetki zamanında verilmez ise, Avrupa patent başvurusunun yapılması 
dışında vekil tarafından alınan usul aşamaları, bu Sözleşmede geçen, diğer yasal sonuçlara 
tarafsız kalarak, alınmamış olarak addedilir. 

(7) Paragraf 2 ve paragraf 4, bir yetkinin geri çekilmesine uygulamr. 

(8) Bir vekil, yetkisinin feshedilmesi hususu Avrupa Patent Ofisi'ne bildirilinceye kadar 
yetkili olarak addedilir. 

(9) Aksi açıkça belirtilmedikçe bir yetki, Avrupa Patent Ofisi karşısında, bu yetkiyi veren 
kişinin ölümü üzerine sona ermez. 

(10) Eğer bir taraf birkaç vekil atar ise bunlar, yetkilerinde veya atamalarının bildirilmesinde 
ters hükümler olduğuna bakılmaksızın müştereken veya ferden hareket edebilirler. 

(11) Vekillerin bir kurumca verilmiş yetkileri, bu kurumda çalıştıklanna dair bn* kamt 
gösterebilen vekilin yetkisi olduğu şeklinde addedilir. 

Hüküm 101a 
Avukat kamt imtiyazı 

(1) Profesyonel bir vekilden bir öneride bulunmasının istenmesi halinde, profesyonel vekil 
ile müşterisi veya bir başka kişi arasındaki amaçla ilgili ve Yönetmelik Madde 2 uyarınca 
profesyonel vekillerin disiplini ile ilgili tüm iletişimin açıklanması, müşteri tarafından bu 
imtiyazdan feragat edildiği açıkça belirtilmedikçe, sürekli olarak muaftır. 
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(2) Bu açıklanma muafiyeti, özellikle, 

(a) bir buluşa patent verilebilirliğin değerlendirilmesi; 

(b) Avrupa patent başvurusunun hazırlanması veya soruşturulması; 

(c) bir Avrupa patenti veya bir Avrupa patent başvurusunun geçerliliği, korunması 
kapsamı veya ihlaline ilişkin bir fikir ile ilgili iletişim veya belgelere uygulanır. 

Hüküm 102 
Profesyonel vekiller 

listesi değişikliği 

(1) Bir profesyonel vekilin kayıdı, kendi ister ise veya mükerrer hatırlatmalara rağmen, 
üyelik aidatının ödeneceği yılın sona ermesinden önce kuruma yıllık aidatını ödemez ise, 
profesyonel vekiller listesinden silinir. 

(2) Madde 134a paragraf l(c) uyannca alınan disiplin önlemlerine önyargılı olmaksızın, 
profesyonel bir vekilin kayıdı ancak, 

(a) ölümü veya yasal yetersizliği halinde; 

(b) Madde 134, paragraf 7(a) uyannca kendisine bir muafiyet verilmiş olmadıkça, 
Sözleşmeli Devletlerden birisinin artık vatandaşı olmaması halinde; 

(c) iş yeri veya çalıştığı yerin artık Sözleşmeli Devletlerden birinde olmaması halinde 
resmen silinir. 

(3) Madde 134, paragraf (2) veya (3) uyannca profesyonel vekiller listesine giren kişinin 
listeden silinmiş olması durumunda yeniden girişi, talebi üzerine, eğer listeden silinmesine neden 
olan koşullar arak mevcut değil ise yapılır. 

BÖLÜM VIII 
SÖZLEŞME VIII. BÖLÜM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

Hüküm 102a 
Dönüşüm talebinin 
yapılması ve iletimi 

(1) Madde 135, paragraf l(a) veya (b)'de atfedilen dönüşüm talebi, Avrupa patent 
başvurusunun geri çekilmesinden veya başvurunun geri çekileceğinin addedildiği bildirimden 
veya başvuruyu reddeden veya Avrupa patentini hükümsüz kılan karardan itibaren üç a^ içinde 
yapılır. Madde 66 uyannca Avrupa patent başvurusunun yürürlüğü, talep zamanında çapılmaz, 
ise zaman aşımına uğrar. 

(2) Dönüşüm talebi, talepte belirtilen Sözleşmeli Devletlerin ulusal sınai mülkiyet ofisine 
iletilmesi halinde, ilgili ulusal sınai mülkiyet ofisi veya Avrupa Patent Ofisi talebe Avrupa patent 
başvurusu veya Avrupa patenti ile ilgili dosyanın bir kopyasını ekler. 

(3) Eğer Madde 135, paragraf l(a) veya (2)'de atfedilen dönüşüm talebi, başvuru tarihinden 
veya rüçhan talep edilmiş ise rüçhan tarihinden itibaren yirmi aylık bir sürenin bitiminden önce 
iletilmez ise, Madde 135, paragraf 4 uygulanır. 
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Hüküm 103 
Dönüşüm halinde 

kamuya bilgi 

(1) Hüküm 102a, paragraf 2 uyarınca dönüşüm talebine ilişikteki belgeler, ulusal sınai 
mülkiyet ofisi tarafından aym koşullar altında ve ulusal işlemlerle ilgili belgelerle aynı ölçüde 
kamuya hazır tutulur. 

(2) Avrupa patent başvurusunun dönüşümü sonucu ulusal patentin basılmış ayrıntıları bu 
başvurudan söz eder. 

BÖLÜM IX 
SÖZLEŞME IX BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

Hüküm 104 
Kabul Ofisi olarak 

Avrupa Patent Ofisi 

(1) Başvuru sahibi, bu Sözleşmenin ve PCT'nin Üye Devlet'inin mukimi veya vatandaşı ise, 
Avrupa Patent Ofisi PCT'nin anlamı içinde kabul Ofis'i olarak hareket etmeye yetkilidir. 
Paragraf 3'e tarafsız kalarak, başvuru sahibi Avrupa Patent Ofisini kabul Ofisi olarak seçer ise, 
uluslar arası başvurular doğrudan Avrupa Patent Ofisine yapılır. Madde 75, paragraf 2 gerekli 
değişiklikler yapılmış olarak uygulanır. 

(2) Avrupa Patent Ofisi'nin PCT uyarınca kabul ofisi olarak hareket etmesi halinde, uluslar 
arası başvurular ingilizce, Fransızca veya Almanca olarak yapılır. Avrupa Patent Ofisi Başkam, 
uluslar arası başvuru ve ilgili bir konunun birden fazla nüsha ile yapılacağım tespit edebilir. 

(3) Uluslar arası bir başvuru, kabul ofisi olarak, Avrupa Patent Ofisine iletilmek üzere, Üye 
Devlet'in bir mercii'ne yapılır ise Üye Devlet, başvuru tarihinden veya rüçhan talep edilmişse, 
rüçhan tarihinden itibaren on üçüncü aym sonundan önce iki haftadan geç olmamak üzere 
Avrupa Patent Ofisi'ne ulaşmasını sağlar. 

(4) Uluslar arası başvurunun iletim ücreti, başvurunun alınmasını takiben bir ay içinde 
ödenir. 

Hüküm 105 
Uluslararası Araştırma Mercii veya 

Uluslararası ön İnceleme Mercii olarak 
Avrupa Patent Ofisi 

(1) Madde 17, paragraf 3 (a) PCT olması durumunda, bir uluslar arası araştırma yapılması 
gereken her bir ilave buluş için ek bir uluslar arası araştırma ücreti ödenir. 

(2) Madde 34, paragraf 3(a) PCT olması durumunda, bir uluslar arası ön inceleme yapılması 
gereken her bir ilave buluş için ek bir uluslar arası ön inceleme ücreti ödenir. 

(3) İtiraz uyarınca bir ek ücretin ödenmiş olması halinde Avrupa Patent Ofisi, davetin 
gerekçelerini gözden geçirdikten sonra, Hüküm 40.2(c)-(e) veya Hüküm 68.3(c)-(e) PCT 
uyarınca adı geçen itiraz ücreti zamanında ödenmek kaydıyla, itirazın protestonun incelenmesini 
yürütür. Usul ile ilgili diğer ayrıntılar Avrupa Patent Ofisi Başkam tarafından tespit edilir. 
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Hüküm 106 
Ulusal ücret 

iptal 

Hüküm 107 
Belirlenmiş veya seçilmiş ofis olarak 

Avrupa Patent Ofisi - Avrupa aşamasına giriş şartlan 

(1) Madde 153 uyarınca uluslar arası bir başvuru ile ilgili olarak başvuru sahibi, başvurunun 
yapılması tarihinden veya rüçhan talep edilmiş ise rüçhan tarihinden itibaren otuz bir ay içinde 
aşağıdaki işleri yapar: 

(a) uygun olduğunda, uluslar arası başvurunun Madde 153, paragraf 4 uyarınca 
istenilen çevirisinin verilmesi; 

(b) Avrupa patenti verilmesi işleminde esas alınması gereken orijinal veya 
değiştirilmiş olarak dosyalanan belgelerin belirtilmesi veya Avrupa patenti verilmesi usulü esas 
alınarak; 

(c) Madde 78, paragraf 2'de istenilen başvuru ücretinin ödenmesi; 

(d) Hüküm 25c'deki süre daha erken sona ermiş ise belirleme ücretlerinin ödenmesi; 

(e) Ek Avrupa araştırma raporu hazırlanması gerekiyor ise, araştırma ücretinin 
ödenmesi; 

(f) Hüküm 50a, paragraf 1 'deki süre daha erken sona ermiş ise Madde 94'te istenilen 
inceleme talebinin yapılması; 

(g) Madde 86, paragraf 1 'de belirtilen üçüncü yılla ilgili yenileme ücretinin, Hüküm 
37, paragraf 1 uyarınca ücretin ödeme zamanı daha erken bir tarihe rastlıyorsa ödenmesi; 

(h) uygun olduğunda, Madde 55, paragraf 2 ve Kural 23 'te sözü edileli sergileme 
belgesinin dosyalanması 

(2) Avrupa Patent Ofisi'nin bir uluslar arası ön inceleme raporunu hazırlaması halinde 
ücretler ile ilgili kurallara göre, inceleme ücretinde indirim yapılır. Eğer rapor, Madde 34, 
paragraf 3(c) PCT'ye göre uluslar arası başvurunun belirli bölümleri üzerine tesis edilmiş ise, 
sadece inceleme raporun kapsadığı temel konu hakkında yapılması gerekiyor ise indirime izin 
verilir. 

(3) İnceleme Bölümü, Madde 25, paragraf 2(a) PCT uyarınca Avrupa Patent Ofisi'nin 
kararlarım almaya yetkilidir. 

Hüküm 108 
Belirli şartların yerine 

getirilmemesinin sonuçlan 

(1) Uluslar arası başvurunun çevirisi veya inceleme talebi zamamnda yapılmaz veya başvuru 
ücreti ya da araştırma ücreti zamamnda ödenmez veya eğer belirleme ücreti zamamnda ödenmez 
ise Avrupa patent başvurusu geri çekilmiş sayılır. 
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(2) Belirleme ücreti zamanında Ödenmemiş olan bir Üye Devlet'in belirlenmesi geri çekilmiş 
addedilir. 

(3) Avrupa Patent Ofisi, paragraf 1 veya 2 uyannca başvurunun veya bir Üye Devlet'in 
belirlenmesinin geri çekilmiş addedildiğim görür ise, bunu başvuru sahibine bildirir. Hüküm 69, 
paragraf 2 gerekli değişiklikler yapılmış olarak uygulanır. 

Hüküm 109 
Başvuru değişikliği 

Hüküm 86, paragraf 2-4'e tarafsız kalarak başvuru, bu hususta başvuru sahibine bilgi veren 
yazının tarihinden itibaren bir ay içinde bir kereye mahsus değiştirilebilir. Değişiklik yapıldığı 
şekliyle başvuru, Madde 153, paragraf 7 uyannca yapılması gereken bir ek araştırmaya temel 
teşkil eder. 

Hüküm 110 
Ücretli istemler 

(1) Avrupa patent verme işlemine dayanması gereken başvuru belgeleri on istemden daha 
fazla ise, Hüküm 107, paragraf 1 uyannca verilen süre içinde her on birinci ve izleyen istem için 
bir istem ücreti ödenir. 

(2) İstem ücretleri zamanında ödenmez ise, zaman smınnın izlenmesinde yetersiz kalındığı 
bildiriminden sonra bir ay içinde hala ödenebilir. Bu süre içinde değişiklik yapılmış istemler 
alınır ise, ödenecek istem ücretleri değişiklik yapılmış istemler temel alınarak hesaplanır. 

(3) Paragraf 1 'deki süre içinde ödenen istem ücretleri ve paragraf 2, ikinci cümle uyannca 
fazla ödemeler geri ödenir. 

(4) Bir istem ücretinin zamanında ödenmemesi halinde ilgili istem terkedilmiş addedilir. 

Hüküm 111 
Bazı şekli şartlann 
Avrupa Patent Ofisi 

tarafından incelenmesi 

(1) Hüküm 17, paragraf 1 uyannca buluş sahibinin belirlenmesi, Kural 107, paragraf l'deki 
süre içinde yapılmamış olması halinde Avrupa Patent Ofisi, belirlenecek bir süre içinde 
belirlemeyi yapmak üzere başvuru sahibini davet edecektir. 

(2) Daha önceki bir başvuru rüçhanırun talep edilmesi ve Hüküm 38, paragraf 1 ve Hüküm 
38a'da geçen önceki başvuru veya kopyasının dosya numarasının Hüküm 107, paragraf l'deki 
süre içinde verilmemesi halinde, Avrupa Patent Ofisi belirlenecek bir süre içinde numarayı veya 
kopyayı vermesi için başvuru sahibini davet eder. Hüküm 38a, paragraf 2 ve 3 uygulanır. 

(3) Hüküm 107, paragraf 1 uyannca, sürenin sona erme tarihinde, Hüküm 5.2 PCT'de 
belirtilen sıra listesi Avrupa Patent Ofisi'nin eline geçmemesi veya açıklanan standartlara uygun 
olmaması veya tanımlanan veri taşıyıcısında dosyalanmamış olması halinde, başvuru sahibi 
belirlenecek standartlara uygun ve bu veri taşıyıcıda bulunan sıra listesini vermek üzere davet 
edilir. 
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Hüküm 112 

Avrupa Patent Ofisi'nce buluş bütünlüğünün dikkate alınması 

(1) Uluslararası Araştırma Mercii'nin, 

(a) başvurunun, buluşun bütünlük şartına uymadığını düşünmesi ve; 
(b) başvuru sahibinin Madde 17, paragraf 3(a) PCT'e göre tüm ek ücretleri ödememiş 

olması 

nedeniyle uluslar arası başvurunun sadece bir bölümünü araştırmış olması halinde, Avrupa 
Patent Ofisi, başvurunun buluşun bütünlüğü şartına uyup uymadığını göz önünde bulundurur. 

(2) Eğer Avrupa Patent Ofisi bunun bir olay olmadığını düşünür ise, iki haftadan kısa ve altı 
haftayı geçmeyecek şekilde belirlenecek bir süre içinde her buluş için bir araştırma ücreti 
ödendiği taktirde, uluslar arası başvurunun araştırılmamış bölümleri ile ilgili olarak bir Avrupa 
araştırma raporunun hazırlanabileceğini başvuru sahibine bildirir. 

(3) Avrupa Patent Ofisi, araştırma ücretleri ödenmiş olan buluşlarla ilgili başvurunun bu 
bölümleri için Avrupa araştırma raporu hazırlar. Hüküm 46, paragraf 2 uygulanır. 
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TBMM (S. Sayısı: 1338) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demok
ratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
nın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1242) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça; Plan ve Bütçe ile Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 9/8/2006 

Sayı: B. 02.0.KKG. 0.10/101-1300/3999 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26/7/2006 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında sermaye, teknoloji ve hizmet hareketlerinin geliştirilmesi, her iki Devletinde refahına katkıda 
bulunacaktır. Bu unsurlara ilişkin hareketlerin geliştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya 
çıkan sorunların çözümü önem arz etmektedir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Eti
yopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti arasında 2 Mart 2005 tarihinde Addis Ababa'da 
"Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" imzalanmıştır. 

Anlaşma ile kişilerin aynı gelir üzerinden iki Devlette birden vergilendirilmesinin (çifte vergilendir
me) önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı sağlamak üzere, vergileme hakkı, gelir unsurları itibariyle 
ikamet edilen veya kaynak Devletlerden birine bırakılmakta veya bu mümkün olmazsa iki Devlet ara
sında paylaştırılmaktadır. Böylece, Âkit Devletlerden birinde yatırım yapan, teknoloji veya hizmet sunan 
diğer Devlet mukimlerinin, o Devletin mükelleflerine göre daha ağır vergilendirilmesine engel olunmak
ta ve teşebbüslerin risk almadan önce ileride karşılarına çıkacak her türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti he
saplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte vergilendirmenin Âkit Devletlerde önlenmesi ile Etiyopyalı yatı
rımcılar için Türkiye'nin, Türk yatırımcılar için ise Etiyopya'nın daha cazip hale geleceği tabiîdir. 

Anlaşmanın kapsamına aldığı vergiler açısından çifte vergilendirmenin ve vergi kaçakçılığının 
nasıl önleneceği ve muhtelif gelir unsurlarının vergilendirilmesine ilişkin ilkeler ve düzenlemeler, 
ilişikte yer alan Anlaşmanın madde gerekçelerinde ayrıntılarıyla açıklanmıştır. 
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ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" 29 madde 
ve Protokol'den meydana gelmiştir. Anlaşma maddelerinin gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Madde 1- Kapsanan Kişiler 

1 inci madde hükmü gereğince bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin muki
mi olan kişilere uygulanacaktır. 

Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetilmeksizin Âkit Devletler (Türkiye ve Eti-
yopya)den birinde veya her ikisinde mukim olan kişileri kapsamına almaktadır. 

Madde 2- Kavranan Vergiler 

Bu madde, Anlaşmanın kavradığı vergilerin belirlenmesinde ve tarifinde açıklığı temin etme 
amacını gütmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrası, Anlaşmanın, ne şekilde alındığına bakılmaksızın bir Âkit Devlette, po
litik alt bölümlerinde ya da mahalli idarelerinde gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacağını be
lirtmektedir. 

2 nci fıkra, gelir üzerinden alınan vergilerin kapsamını belirlemektedir. 
3 üncü fıkrada, Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki mevcut vergilerden hangilerine uygulanacağı 

hükme bağlanmıştır. Anlaşma kapsamına giren vergilerin; Türkiye'de gelir ve kurumlar vergileri ile 
gelir ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payı; Etiyopya'da ise hizmet ve buna bağlı ücretler
den elde edilen gelir üzerinden alınan vergi, zirai faaliyetlerden elde edilen gelir ile gayrimenkul ki
ra gelirleri üzerinden alınan vergiler dahil olmak üzere, tüzel kişiliği haiz olan ve olmayan işletme
lerden elde edilen gelirler üzerinden alınan vergi, yurtdışında icra edilen hizmetlerden elde edilen 
gelirler üzerinden alınan vergiler, temettü, gayrimaddi hak bedeli ve şans oyunlarından alınan ver
gi ve değer artış kazançları vergisinden ibaret olduğu belirtilmiştir. 

4 üncü fıkra, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onların ye
rine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilerin 
de Anlaşma kapsamına gireceğini hükme bağlamakta, ayrıca, Âkit Devletlerin yetkili makamları
nın, ilgili vergi mevzuatlarında yaptıkları önemli değişiklikleri birbirlerine bildirmelerini öngör
mektedir. 

Madde 3- Genel Tanımlar 
Bu maddede, Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için gerekli genel tanımlar yer almaktadır. 
Sözkonusu maddede sırasıyla, "Türkiye", "Etiyopya", "Bir Âkit Devlet" ve "Diğer Âkit Dev

let", "Vergi", "Kişi", "Şirket", "Vatandaş", "Bir Âkit Devletin Teşebbüsü" ve "Diğer Âkit Devletin 
Teşebbüsü", "Yetkili Makam" ve "Uluslararası Trafik" terimlerinin tanımı yer almaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin, Âkit Devletlerin iç mevzu
atlarında öngörülen anlamları taşıdığı belirtilmiş ve Anlaşmada boşluk kalmaması sağlanmıştır. 

Madde 4- Mukim 
Âkit Devletlerin vergileme yetkisi, Anlaşmanın birçok maddesinde doğrudan doğruya "mu

kim" kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, gerçek ve tüzel kişilerin hangi Devletin mu
kimi addedileceği hususu büyük bir önem arz etmektedir. 
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Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzel kişiler arasında ayrım yapılmaksızın, Âkit Devlet
lerin iç mevzuatları gereğince ev, ikametgâh, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir 
kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi "mukim" addedilmektedir. Gelir Vergisi Kanu
numuz Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişileri, Kurumlar Vergisi Kanunumuz ise kanuni veya iş mer
kezi Türkiye'de bulunan kurumları tam mükellef addettiğinden, 1 inci fıkra hükmüyle vergi huku
kumuza tam bir paralellik sağlanmaktadır. 

2 nci fıkrada, gerçek kişilerin l inci fıkrada belirtilen kriterler nedeniyle her iki Devletin de 
mukimi addedilmesi halinde, bu kişilerin hangi kıstaslar kullanılmak suretiyle yalnızca bir Devle
tin mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, gerçek kişi dışında kalan kişilerin her iki Âkit Devletin de mukimi olması 
halinde, Âkit Devletlerin yetkili makamlarının sorunu karşılıklı anlaşmayla çözecekleri ve Anlaş
manın bu kişiye ne şekilde uygulanacağını belirleyecekleri hükme bağlanmıştır. 

Madde 5- İşyeri 
İşyerinin tanımına ilişkin bu madde son derece önemlidir. Bilindiği üzere, Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Kanunlarımız, dar mükellefler açısından ticari kazancın Türkiye'de, elde edilmiş sayılması 
için, kazanç sahiplerinin Türkiye'de işyerinin bulunmasını veya daimi temsilci bulundurmasını ve 
kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğmasını şart koşmaktadır. 
Aynı şekilde, Anlaşmanın 7 nci maddesinde de yalnızca işyerine atfedilebilen ticari kazancın kay
nak devlette vergilenebileceği prensibi getirilmiştir. 

7 fıkra halinde düzenlenen bu maddede, hangi durumlarda bir işyerinin oluşup oluşmayacağı 
hususu bütün ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. 

1 inci fıkrada, "işyeri" teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır. 
2 nci fıkrada, kapsama özellikle dahil edilen işyerlerine örnekler verilmektedir ki bunlar; yö

netim yeri, şube, büro, fabrika, atelye, maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya 
doğal kaynakların çıkarıldığı diğer herhangi bir yerdir. 

3 üncü fıkrada, bir inşaat şantiyesi, yapım veya kurma projesinin yalnızca 12 ayı aşan bir süre 
devam etmesi halinde bir işyeri oluşturacağı belirtilmiştir. 

4 üncü fıkrada, işyeri kapsamı dışında kalan hususlar belirtilmiştir. 
5 inci fıkrada, daimi temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, bir kişi teşebbüs adına muka

vele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini düzenli olarak kullanırsa, bu faaliyetler 4 üncü fık
rada belirtilen ve işe ilişkin sabit bir yerden yapılması durumunda bu yeri işyeri haline getirmeyen 
nitelikteki faaliyetlerden olmadıkça, bu teşebbüs, bu kişinin teşebbüs adına gerçekleştirdiği her tür
lü faaliyet dolayısıyla bir işyerine sahip kabul edilecektir. 

Anlaşmada işyeri ve daimi temsilci ayrı ayrı maddelerde düzenlenmeyip, her ikisi de "işyeri" 
maddesinde düzenlendiğinden, bu fıkra hükmüyle, Gelir Vergisi Kanunu'nun dar mükelleflerin ti
cari kazançlarının Türkiye'de vergilendirilmesine imkân tanıyan daimi temsilciliğe ilişkin hüküm
leri Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır. 

6 nci fıkrada, bir teşebbüsün bir Âkit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine olağan şekilde 
devam eden bir simsar, genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acente 
vasıtasıyla yürütmesi halinde bu Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacağı belirtilmektedir. 
Ancak, sözkonusu acentenin faaliyetlerinin tamamı veya tamamına yakını bu teşebbüse verildiğin-
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de ve teşebbüsler arasındaki ticari veya mali ilişkilerde oluşan veya oluşturulan koşullar, bağımsız 
teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, bu kişi bağımsız statüde bir 
acente olarak kabul edilmeyecektir. 

7 nci fıkrada ise, iki ayrı Âkit Devlette mukim olan şirketlerin birbirlerini kontrol etmesinin, 
bunlardan herhangi birinin diğeri için bir işyeri oluşturmayacağı hükme bağlanmıştır . 

Madde 6- Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir 

Bu madde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı zamanda gayrimenkullerden 
kaynaklanacak her türlü gelir unsurunu kapsamaktadır. 

Maddenin 1 inci fıkrası ile gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirin (tarım veya ormancı
lıktan elde edilen gelir dahil) vergileme hakkı öncelikle gayrimenkulun bulunduğu Âkit Devlete ve
rilmektedir. 

2 nci fıkra, "gayrimenkul varlık" teriminin tanımına ilişkindir. 

3 üncü fıkrada, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımı, kiralanması veya başka bir suretle 
kullanımından elde edilen gelire 1 inci fıkra hükmünün uygulanacağı belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada ise, 1 ve 3 üncü fıkra hükümlerinin, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan el
de ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkullerden elde edilen 
gelire de uygulanacağı öngörülmektedir. 

Madde 7- Ticari Kazançlar 
Maddenin 1 inci fıkrası, ticari kazancın vergilendirilmesindeki genel prensibi açıklamaktadır. 

Buna göre ticari kazanç, teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirilecektir. Ancak, faaliyetin 
diğer Âkit Devlette bir işyeri vasıtasıyla yürütülmesi halinde, kazancın sadece bu işyerine atfedile-
bilen kısmı diğer Âkit Devlette vergilendirilebilecek. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesaplanmasındaki esaslara ilişkindir. Buna göre, işyeri bağım
sız bir teşebbüs gibi ele alınacak ve benzer teşebbüslerin benzer koşullarda elde etmesi gereken ka
zanç, sözkonusu işyerine atfedilecektir. Böylece, işyeri-merkez ilişkilerinde emsaline göre yüksek 
veya düşük fiyatlandırmaya gidildiğinde olaya müdahale edilip, gerçekçi fiyatların fatura edilme
siyle yeni bir vergi matrahı belirlenecek ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, işyeri kazancının belirlenmesi sırasında hangi tür giderlerin indirilebileceğine iliş
kindir. 

4 üncü fıkra, teşebbüs adına sadece mal ve ticari eşya alımında bulunan işyerine, bu faaliyeti 
dolayısıyla kazanç atfedilemeyeceğine ilişkindir. 

5 inci fıkrada ise, ticari kazancın, Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilen gelir unsurlarını da 
kapsamına alması halinde ilgili madde hükümlerini saklı tutmaktadır. 

Madde 8- Deniz ve Hava Taşımacılığı 
1 inci fıkra, uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde edilen kazançların, yalnız

ca teşebbüsün etkin yönetim yerinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilebileceğini öngörmektedir. 
2 nci fıkrada, bir gemicilik teşebbüsünün etkin yönetim merkezinin, geminin bordası olması 

durumunda, bu teşebbüsün, geminin kayıtlı olduğu limanın bulunduğu Âkit Devlette, eğer geminin 
kayıtlı olduğu böyle bir liman yoksa gemiyi işletenin mukim olduğu Âkit Devlette yerleşik olduğu
nun kabul edileceği belirtilmektedir. 
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3 üncü fıkrada, uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde edilen kazançların 
yanısıra, arızi olarak konteynerlerin kullanımından veya kiralanmasından elde edilecek kazançların 
da bu maddede kapsanacağı öngörülmektedir. 

4 üncü fıkrada ise, 1 inci fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, ortak teşebbüs veya uluslara
rası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlar için de geçerli olduğu hükme bağ
lanmıştır. 

Madde 9- Bağımlı Teşebbüsler 
Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenen örtülü kazanç ve 

örtülü sermaye ile ilgili olan bu maddede, bağımlı teşebbüslerin, bağımsız teşebbüslere oranla fark
lı ticari ilişkilere ve farklı fıyatlandırmalara yönelmeleri halinde Âkit Devletlerin ne tür tedbirler 
alabileceği hükme bağlanmaktadır. 

1 inci fıkra, bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermeyip, bağımsız teşebbüsler arasında 
geçerli olan fiyatlardan sapmaları halinde, vergi kaybına uğrayan Akit Devlete ek vergi alma hak
kını vermektedir. Bu ek vergileme sonunda diğer Devletin, kendi mükellefi olan bağımlı teşebbüs 
için yapacağı matrah ve vergi indirimleri ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 

Madde 10- Temettüler 

1 inci fıkra, temettülerin vergilendirilmesindeki genel ilke ile ilgili olup, temettü gelirinin esas iti
bariyle temettü gelirini elde edenin mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

2 nci fıkra, temettülerin, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu, yani temettülerin doğduğu 
Devlette de vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Ancak, temettünün gerçek lehdan diğer Âkit 
Devletin mukimi ise, alınacak vergi gayrisafı temettü tutarının % 10'unu aşamayacaktır. 

3 üncü fıkrada, "temettü" teriminin tanımı yapılmaktadır. 
4 üncü fıkrada, işyeri kazancının 7 nci madde (Ticari Kazançlar) çerçevesinde vergilendirildik

ten sonra, kalan kazanç üzerinden bu maddenin 2 nci fıkrasına göre de vergilendirilebileceği öngö
rülmektedir. Bu fıkra, Gelir Vergisi Kanunumuzun 94 üncü maddesinin 6/b numaralı bendiyle pa
ralellik arz etmektedir. 

5 inci fıkrada ise, temettü lehdarının, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu Âkit Devlette 
bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette veya sabit yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunma
sı ve sözkonusu temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer arasında önemli bir bağ bulun
ması halinde, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümlerinin uygulanmayacağı öngörülmektedir. Bu durumda, 
ticari kazançlara ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek faaliyetlerine ilişkin 14 üncü madde hü
kümleri uygulanacaktır. 

Madde 11- Faiz 

1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesindeki genel ilkeyi belirlemektedir. Buna göre, faizi ver
gilendirme hakkı lehdarın mukim olduğu Âkit Devlete ait olmaktadır. 

2 nci fıkrada, faizin gerçek lehdarının diğer Âkit Devletin bir mukimi olması halinde, faizlerin 
doğduğu Devlete, faizin gayrisafı tutarı üzerinden azami % 10 vergi alma hakkı tanınacağı öngörül
mektedir. 

3 üncü fıkra, Türkiye Hükümeti, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Etiyopya Hükümeti ve 
Etiyopya Ulusal Bankası'na ödenen faizlerin karşılıklı olarak vergiden muaf tutulmasına ilişkindir. 
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4 üncü fıkrada, "faiz" teriminin kapsamı belirlenmiştir. 
5 inci fıkra, faizin gerçek lehdarı tarafından diğer Devlette bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette 

veya sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunulması ve faizin ödendiği alacak ile bu 
işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması halinde, sözkonusu faizin bu maddenin 1 inci 
ve 2 nci fıkra hükümleri çerçevesinde değil, ticari kazanca ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek 
faaliyetlerine ilişkin 14 üncü madde hükümleri çerçevesinde vergilendirileceği öngörülmektedir. 

6 nci fıkra, faiz gelirlerinin hangi durumda bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağını hükme 
bağlamaktadır. Buna göre, bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi veya o Dev
letin mukimi tarafından ödenen faizin, mukim olunan Âkit Devlette elde edildiği kabul edilecektir. 
Ancak, faiz ödeyen kişinin mukim olsun ya da olmasın bir Âkit Devlette faiz ödemeye neden olan 
borç-alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olması durumunda ve faizin bu 
işyeri veya sabit yerden kaynaklanması durumunda sözkonusu faizin bu işyerinin veya sabit yerin 
bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7 nci fıkra, faiz miktarının belirlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa kavuşturmaktadır. Fık
ra hükmüne göre muvazaa yapabilecek kişiler, aralarında özel ilişki bulunan faiz ödeyen kişi ile fa
iz lehdarı veya her ikisiyle bir başka kişi olarak belirtilmektedir. Muvazaa durumu ise, özel ilişki
nin olmadığı hallerde, kişiler arasında kararlaştırılan faiz miktarını aşan bir faizin ödenmesi olarak 
ortaya konmuştur. Bu durumda fazla kısım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergiye tabi olan 
bir faiz olarak nitelendirilmeyip, Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak Âkit Devletlerin 
iç mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12- Gayrimaddi Hak Bedelleri 
1 inci fıkra, vergilemedeki genel ilkeyi belirlemekte ve vergileme hakkını ödeme yapılan kişi

nin mukim olduğu Devlete tanımaktadır. 
2 nci fıkra hükmü, gayrimaddi hak bedellerinin elde edildiği Devlete de % 10'u aşmayacak şe

kilde vergi alma hakkı tanımaktadır. 
3 üncü fıkra, gayrimaddi hak bedellerinin tanımı ile ilgilidir. 
4 üncü fıkrada, gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarına ait bir işyeri veya sabit yer vasıta

sıyla elde edilen gayrimaddi hak bedellerinin indirimli vergi oranına göre değil, ticari kazanca iliş
kin 7 nci madde veya serbest meslek kazançlarına ilişkin 14 üncü madde hükümlerine göre vergi
lendirileceği öngörülmektedir. 

5 inci ve 6 nci fıkralarda ise, faizde olduğu gibi gayrimaddi hak bedellerinin nerede elde edilmiş 
sayılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceğine ilişkin özel hükümler yer almaktadır. 

Madde 13- Sermaye Değer Artış Kazançları 
1 inci fıkrada, 6 nci maddede tanımlanan gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan 

kazançların, bu varlıkların bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilebileceği öngörülmektedir. 
2 nci fıkrada, bir işyerinin aktifine dahil olan veya serbest meslek faaliyetinin icrasında kullanılan 

sabit yere ait menkul varlıkların ve bu işyeri veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan kazançların, 
bu işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, uluslararası trafikte işletilen gemi veya uçakların işletilmesine tahsis edilen 
menkul varlıkların satışından elde edilen kazançların, yalnızca gemi veya uçakları işleten teşebbü
sün etkin yönetim yerinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 
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4 üncü fıkrada, bu maddenin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarında sayılanların dışında kalan varlıkların 
satışından doğan kazançların, bu varlıkları elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergilendi-
rilebileceği hükme bağlanmıştır. 

5 inci fıkrada ise, 4 üncü fıkra hükümlerinin Âkit Devletlerden her birinin, ilk bahsedilen Dev
letin bir mukimi tarafından ihraç edilen tahvil ve hisselerini elden çıkarmasından sağladığı kazanç
ları, iktisap ve elden çıkarma arasındaki sürenin bir yılı geçmemesi şartıyla, kendi mevzuatına gö
re vergileme hakkını etkilemeyeceği belirtilmektedir. 

Madde 14- Serbest Meslek Faaliyetleri 
Maddenin 1 inci fıkrasında, serbest meslek kazançlarının, kazancı elde edenin mukim olduğu 

Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. Bununla beraber bu kişinin, diğer Âkit Devlette 
bulunan sabit bir yeri kullanarak serbest meslek faaliyeti icra etmesi durumunda, sabit yerden elde 
edilen kazançların, kaynak Devlette de vergilendirilebileceği hükmüne yer verilmiştir 

2 nci fıkrada, "serbest meslek faaliyetleri" teriminin tanımı yapılmaktadır. 
Madde 15- Bağımlı Faaliyetler 
1 inci fıkrada, bağımlı faaliyetlerin vergilendirilmesine ilişkin genel kural belirtilmektedir. Bu

na göre, hizmetin diğer Devlette ifa edilmemesi şartıyla, bir Âkit Devlet mukimince elde edilen üc
ret, maaş ve diğer benzeri gelirler mukim olunan Devlette vergilendirilecektir. Hizmetin diğer Dev
lette ifa edilmesi halinde, belli şartlarla kaynak Devlete de vergileme yetkisi tanınabilecektir. An
cak sözkonusu kural, bu Anlaşmanın 16, 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinde öngörülen hükümleri 
herhangi bir şekilde etkilemeyecektir. Diğer bir ifadeyle, yönetim kurulu üyeleri, emekliler, kamu 
görevlileri, öğrenci ve stajyerler ve öğretmenler 15 inci maddeye göre değil, kendileriyle ilgili mad
delere göre vergilendirileceklerdir. 

2 nci fıkrada, ücretin sadece mukim Devlette vergilendirilmesi için hangi şartların bir arada 
aranması gerektiği belirtilmektedir. Kaynak Devletin vergileme yapabilmesi için, öngörülen bu şart
lardan birinin ihlali yeterlidir. Bir başka ifadeyle, diğer Devlette hizmet ifa eden bir Âkit Devlet mu
kiminin bu Devlette ilgili takvim yılı içinde başlayan veya biten herhangi bir oniki aylık dönemde 
bir veya bir kaç seferde toplam 183 günden fazla kalması veya ücret ödemesinin bu diğer Devletin 
mukimi olan bir işveren tarafından veya onun adına yapılması ya da sözkonusu ödemenin, işvere
nin bu diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden kaynaklanması durumunda, el
de edilen ücretler kaynak Devlette vergilendirilecektir. 

3 üncü fıkrada ise, bu maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, uluslararası trafik
te işletilen bir gemi veya uçakta ifa edilen bir hizmet dolayısıyla elde edilen ücret, maaş ve diğer 
benzeri gelirlerin, teşebbüsün etkin yönetim yerinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği 
hükmü öngörülmektedir. 

Madde 16- Müdürlere Yapılan Ödemeler 
Maddede, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şirketin yönetim kurulu 

üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemelerin, bu diğer Âkit Devlette vergi
lendirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 17- Sanatçı ve Sporcular 

1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukimi olan sanatçı ve sporcuların iştigal konuları ile ilgili şahsi 
faaliyetlerinden dolayı diğer Âkit Devlette elde ettikleri gelirlerin, bu faaliyetleri icra ettikleri di
ğer Âkit Devlette vergilendirilebileceğini hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest meslek fa-
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aliyetleri ile bağımlı faaliyetleri (ücretler) düzenleyen 14 ve 15 inci madde hükümleri sanatçı ve 
sporcular açısından geçerli olmayıp, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

2 nci fıkra organizatörlerle ilgili olup, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyet
lerden doğan gelirin, sanatçı veya sporcuların kendilerine değil de, bir başka gerçek veya tüzel ki
şiye yönelmesi halinde, vergilemenin, faaliyetin icra edildiği Âkit Devlette yapılabileceğini öngör
mektedir. Ancak böyle bir durumda, ticari kazançların, serbest meslek kazançlarının ve ücretlerin 
vergilendirilmesini düzenleyen bu Anlaşmanın 7, 14 ve 15 inci madde hükümleri dikkate alınma
yıp; vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, bir Akit Devlette icra edilen ve diğer Âkit Devletin kamusal fonlarından önemli 
ölçüde desteklenen sanatsal ve sportif faaliyetlerden elde edilen gelirin, faaliyetin icra edildiği Dev
lette vergilendirilmeyeceği öngörülmektedir. 

Madde 18- Emekli Maaşları 
1 inci fıkrada, Anlaşmanın 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, 

geçmiş çalışmalar karşılığında ödenen emekli maaşları ve benzeri ödemelerin yalnızca bunları elde 
edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği belirtilmekte ve bu hükmün aynı zamanda bir 
Âkit Devlet mukimine ömür boyu sağlanan düzenli ödemelere de uygulanacağı öngörülmektedir. 

2 nci fıkrada, uğranılan şahsi zararları tazmin etmek üzere, bir Âkit Devlet veya politik alt bö
lümlerinden biri tarafından ödenen emekli maaşları, düzenli ödemeler ve diğer devamlı veya arızi 
ödemelerin de mukim olunan Devlette vergilendirileceği belirtilmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, "düzenli ödeme" teriminin tanımı yapılmaktadır. 

Madde 19- Kamu Hizmeti 
1 inci fıkrada, bir Âkit Devlete, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine verilen hizmetler 

karşılığında bu Devlet, politik alt bölüm veya mahalli idare tarafından yapılan ve emekli maaşı dı
şında kalan ücret, maaş ve diğer benzeri ödemelerin yalnızca ödemeyi yapan Devlette vergilendiri
leceği öngörülmektedir. Ancak, hizmet diğer Devlette ifa edildiğinde ve gelir elde eden bu Devle
tin bir mukimi olduğunda, bu kişinin, aynı zamanda bu Devletin vatandaşı olması veya yalnızca hiz
met sunmak için bu Devletin mukimi durumuna geçmemiş olması şartıyla, elde edilen gelirler yal
nızca bu diğer Devlette vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkrada, bir Âkit Devlete, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine verilen hizmetler 
karşılığında, bu Devlet, politik alt bölümü veya idaresi tarafından ya da bunlarca oluşturulan fon
lardan ödenen emekli maaşlarının yalnızca bu Devlette vergilendirileceği; bununla beraber gerçek 
kişinin diğer Âkit Devletin bir mukimi ve vatandaşı olması halinde, sözkonusu emekli maaşının yal
nızca diğer Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, kamu iktisadi kuruluşlarında çalışanlar açısından bu madde hükmünün de
ğil, 15, 16, 17 ve 18 inci madde hükümlerinin geçerli olacağı öngörülmektedir. 

Madde 20- Öğrenciler ve Stajyerler 
1 inci fıkra, öğrenci ve stajyerlerin öğrenim veya mesleki eğitimde bulundukları Devlette ya

rarlanacakları vergi istisnasının sınırlarını belirlemektedir. Buna göre, öğrenci ve stajyerlere geçim, 
öğrenim veya mesleki eğitim masraflarını karşılamak için bulundukları Devletin dışındaki kaynak
lardan elde ettikleri gelirler, bulundukları Devlette vergiden istisna edilecektir. 
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2 nci fıkrada ise, bir Âkit Devletin mukimi olup, diğer Âkit Devlette öğrenimi veya formasyonu 
ile ilgili uygulama alışkanlıkları kazanmak üzere bir yılı aşmayacak süre veya süreler içinde hizmet ifa 
eden bir öğrenci veya stajyerin elde ettiği ücretin, bu Devlette vergilendirilmeyeceği öngörülmektedir. 

Madde 21- Öğretmenler 

Maddede, bir Âkit Devletin mukimi olan ve diğer Âkit Devlette bir üniversite, yüksekokul, 
okul veya diğer kabul görmüş bir eğitim kurumunda öğretim veya araştırma yapmak amacıyla iki 
yılı aşmayan bir süre için ziyaret eden bir profesör veya öğretmenin, öğretim veya araştırma karşı
lığında bulunulan Âkit Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettiği gelirlerin bu Devlette vergiden 
istisna edileceği hükmü öngörülmektedir. 

Madde 22- Diğer Gelirler 
1 inci fıkrada, nerede doğarsa doğsun, bir Âkit Devlet mukimi tarafından elde edilen ve Anlaş

manın bundan önceki maddelerinde kavranmayan gelir unsurlarının, geliri elde eden kişinin mukim 
olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada ise, 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde 
edilen gelir hariç olmak üzere, gelir lehdarının diğer Devlette bir işyerine veya sabit yere sahip ol
ması ve elde edilen gelirle bu işyeri veya sabit arasında etkin bir bağ bulunması halinde, elde edi
len gelirin bu maddeye göre değil, ticari kazançlara ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek faali
yetlerine ilişkin 14 üncü madde hükümlerine göre uygulanacağı öngörülmektedir. 

Madde 23- Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
Madde çifte vergilendirmenin önlenmesi ile ilgilidir. 
Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devlet mukiminin, bu madde hükümleri çerçevesinde di

ğer Âkit Devlette vergilendirilebilen bir gelir elde etmesi durumunda, sözkonusu gelir için ilk bah
sedilen Devlette hesaplanan vergiden, diğer Devlette gelir üzerinden ödendiği vergiyi mahsup ede
ceği; ancak bu mahsubun, mahsuptan önce bu gelir için ilk bahsedilen Devlette hesaplanan vergi 
miktarını aşmayacağı belirtilmektedir. 

2 nci fıkrada ise, maddenin 1 inci fıkrasının amaçları bakımından, bir Âkit Devlette doğan ti
cari kazanç üzerinden alınan verginin bu Devletin mevzuatı uyarınca sınırlı bir süre için indirime 
veya istisnaya tabi tutulması halinde sözkonusu verginin 7 nci maddede bahsedilen gerçek kişilerin 
ticari kazançlarının % 35'ini, şirketlerin ticari kazançlarının ise % 30'unu aşmayacak tutarda öden
diğinin kabul edileceği öngörülmekte ve bu fıkra hükümlerinin yalnızca Anlaşmanın yürürlüğe gir
diği tarihten sonraki 10 yıllık süre için uygulanacağı belirtilmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, bir Âkit Devlet mukimin bu Anlaşmanın hükümleri gereği o Devlette ver
giden muaf tutulan bir gelir elde etmesi halinde mukimin geriye kalan geliri hesaplanırken, muaf 
tutulan gelirin de dikkate alınabileceği belirtilmektedir. 

Madde 24- Ayrım Yapılmaması 
Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devletin vatandaşlarının, diğer Âkit Devlette, o Devletin 

aynı koşullara sahip vatandaşlarına kıyasla daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna 
bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacağı öngörülmektedir. 

2 nci fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin bu 
diğer Devletin aynı faaliyetlerini yürüten teşebbüslerine kıyasla daha ağır bir vergilemeye tabi tu
tulmayacakları belirtilmektedir. 
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3 üncü fıkrada, ayrım yapmama prensibinin, bir Âkit Devletin bir veya bir kaç mukimi tarafın
dan doğrudan veya dolaylı olarak, kısmen ya da tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol 
edilen teşebbüsleri için de geçerli olduğu belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada ise, Âkit Devletlerin kendi mukimlerine uyguladıkları şahsi indirimler ile vergi 
ve matrah indirimlerini, diğer Devletin mukimlerine de uygulamak zorunda olmadıkları belirtil
mektedir. 

Madde 25- Karşılıklı Anlaşma Usulü 

Maddenin ilk iki fıkrası, bir kişinin, taraf Devletlerden herhangi birinin veya her ikisinin işlem
lerinin, kendisi açısından bu Anlaşma hükümlerine uygun olmayan sonuçlar yarattığı veya yarata
cağı kanaatine varması halinde sorunun nasıl çözümleneceğini hükme bağlamaktadır. 

1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat 
usulleriyle bağlı kalmaksızın, mukim olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arz edebilecektir. An
cak bu kişi, durumunun 24 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun olması halinde, Anlaşma hüküm
lerine aykırı düşen bir vergilemeyle sonuçlanan eylemin ilk bildiriminden itibaren üç yıl içerisinde 
vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamına da başvurabilecektir. 

2 nci fıkraya göre, kendisine başvuruda bulunulan yetkili makam itirazı haklı bulur ve sorunu 
kendi çözemezse, diğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret göste
recektir. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulanma
sından kaynaklanan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kullanabilecekleri, 4 üncü 
fıkrada ise karşılıklı anlaşmanın ne şekilde yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 26- Bilgi Değişimi 
Bu Anlaşmanın uygulanabilmesi için, iki Âkit Devletin vergi idareleri arasında gerekli haller

de yakın işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Maddede, Âkit Devletlerin hangi hallerde bilgi değişi
minde bulunacakları, elde edilen bilgilerin kimlere verilebileceği ve bilgi değişiminin sınırları ele 
alınmıştır. 

Madde 27- Diplomat Hüviyetindeki Memurlar ve Konsolosluk Memurları 
Bu maddede, diplomat hüviyetindeki memurlar ve konsolosluk memurlarının Devletler huku

kunun genel kurallarına veya özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıklarının 
bu Anlaşma hükümlerinden etkilenmeyeceği belirtilmektedir. 

Madde 28- Yürürlüğe Girme 
Maddede, sözkonusu Anlaşmanın, Âkit Devletlerden her birinin Anlaşmanın yürürlüğe girme

si için kendi iç mevzuatlarında öngörülen işlemlerin tamamlandığını birbirlerine bildirmelerini mü
teakip bu bildirimlerden sonuncusunun yapıldığı tarihte yürürlüğe gireceği belirtilmekte ve Anlaş
manın hükümlerinin, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayının birinci gününden 
itibaren uygulanmaya başlayacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 29- Yürürlükten Kalkma 
Madde, Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kalacağını belirtmekte, fesih usulünü 

açıklamakta ve fesih halinin her iki Âkit Devlette hangi vergilendirme dönemleri için hüküm ifade 
edeceğini belirlemektedir. 
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PROTOKOL HÜKÜMLERİNİN GEREKÇESİ 

Anlaşmanın bir bölümünü oluşturan ve Anlaşma maddelerinin sonunda yer alan Protokol iki 
fıkradan ibarettir. 

1.7 nci Maddeye İlave: 

Fıkrada, 7 nci maddenin 1 inci fıkrası yönünden, bir işyeri vasıtasıyla yapılan mal veya ticari 
eşya satışının aynısının veya benzerinin gerçekleştirilmesinden veya diğer ticari faaliyetlerin aynı
sının veya benzerinin icra edilmesinden elde edilen kazançların, bu işlemin, işyerinin bulunduğu 
Devlette vergiden kaçınmak amacıyla gerçekleştirildiğinin kanıtlanması halinde bu işyerine atfedi
leceği öngörülmektedir. 

2.10 uncu Maddeye İlave: 
Fıkrada, "Temettüler" teriminin, Türkiye yönünden yatırım fonu ve yatırım ortaklığından elde 

edilen gelirleri de kapsayacağı hususunda anlaşıldığı belirtilmektedir. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No.: 1/1242 29/1/2007 
Karar No.: 181 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 9/8/2006 tarihinde Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 5/9/2006 tarihinde tali komisyon olarak 
Plan ve Bütçe Komisyonuna esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 18/1/2007 tarihli 42 nci 
toplantısında Dışişleri ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Ülkemiz ile Etiyopya arasında gelir ve servet üzerinden alınan vergiler alanında öngörülen iş
birliğine hukuki zemin teşkil etmek üzere 2 Mart 2005 tarihinde Addis Ababa'da Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokol imzalanmıştır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde Anlaşma ile; 
-Anlaşmanın kapsamında bulunan kişiler, 
-Taraf ülkelerde Anlaşmanın kapsamında bulunan vergi çeşitleri, 
-Değişik kaynaklardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde uygulanacak kurallar, 
-Taraf ülkelerden birinde ödenen bir verginin diğer ülkede mahsup edilebilmesi ve şartlan, 
-Anlaşmanın uygulanmasında taraf ülkelerin kendi vatandaşları ile diğer taraf ülke vatandaşla

rı arasında vergileme bakımından ayırımcılık yapılmaması, 
-Anlaşmanın yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgelerin değişimi, 
-Anlaşmanın uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözüm usulü, 
-Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi ve geçerlilik süresi, 
Konularında düzenlemelerin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
-Etiyopya ile 2005 yılında toplam 140 milyon Dolar dış ticaret hacminin gerçekleştiği, 
-İki ülke arasında ikili ilişkilerin hukuki altyapısının önemli ölçüde tamamlandığı, 
-Anlaşma ile kişilerin aynı gelir üzerinden iki devlette birden vergilendirilmesinin önlenmesi

nin amaçlandığı, 
-Çifte vergilendirmenin önlenmesi ile Etiyopyalı yatırımcılar için Türkiye'nin, Türk yatırımcı

lar için de Etiyopya'nın daha cazip hale geleceği, 
İfade edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da be

nimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 
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Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen kabul edilmiştir. 
Anlaşmanın onay sürecinin bir an önce tamamlanabilmesi amacıyla Tasarının, İçtüzüğün 52 nci 

maddesine göre öncelikle görüşülmesinin Genel Kuruldan istenmesine Komisyonumuzca karar ve
rilmiştir. 

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

Başkan 
Mehmet Dülger 

Antalya 
Üye 

Ramazan Toprak 
Aksaray 

Üye 
Züheyir Amber 

Hatay 

Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 

Ufuk Özkan 
Manisa 

Başkanvekili 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Abdülbaki Türkoğlu 
Elazığ 
Üye 

Halil Akyüz 
İstanbul 

Üye 
Onur Öymen 

İstanbul 
Üye 

Nihat Eri 
Mardin 

Sözcü 
Mustafa Dündar 

Bursa 

Üye 
Muzaffer Gülyurt 

Erzurum 
Üye 

Mehmet B. Denizolgun 
İstanbul 

Üye 
Fikret Ünlü 

Karaman 
Üye 

Süleyman Gündüz 
Sakarya 
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HÜKUMETIN TEKLİF ETTIGI METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK 
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
DE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLE
ME ANLAŞMASININ VE EKİ PROTO
KOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BU
LUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 2 Mart 2005 tarihinde Addis 
Ababa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşması"nın ve eki "Protokol"ün 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK 
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
DE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLE
ME ANLAŞMASININ VE EKİ PROTO
KOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BU
LUNDUĞUNA 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. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. A ta l ay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı V. 
M. H. Güler 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı V. 
M. A. Şahin 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. Koç 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE 
ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE 
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
VE 

ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK 
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen bir Anlaşma yapmak isteğiyle 
AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE ANLAŞMIŞLARDIR 

Madde 1 
KAPSANAN KİŞİLER 

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

Madde 2 
KAVRANAN VERGİLER 

1. Bu Anlaşma, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, bir Âkit Devlet veya politik alt bölümleri 
ya da mahallî idareleri tarafından gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır. 

2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile te
şebbüsler tarafından ödenen ücret veya maaşların toplam tutarları üzerine uygulanan vergiler dahil 
olmak üzere, toplam gelir veya gelir unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelirden alınan vergi
ler olarak kabul edilecektir. 

3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özellikle: 
a) Türkiye'de: 
i) gelir vergisi 
ii) kurumlar vergisi; 
iii) gelir vergisi ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payı; 
(Bundan böyle "Türk vergisi" olarak bahsedilecektir); 
b) Etiyopya'da: 
i) hizmet ve buna bağlı ücretlerden elde edilen gelir üzerinden alınan vergi; 
ii) ziraî faaliyetlerden elde edilen gelir ile gayrimenkul kira gelirleri üzerinden alınan vergiler 

dahil olmak üzere, tüzel kişiliği haiz olan ve olmayan işletmelerden elde edilen gelirler üzerinden 
alınan vergi; 

iii) yurtdışında icra edilen hizmetlerden elde edilen gelirler üzerinden alınan vergiler; 
iv) temettü, gayrimaddî hak bedeli ve şans oyunlarından alınan vergi; 
v) değer artış kazançları vergisi. 
(Bundan böyle "Etiyopya vergisi" olarak bahsedilecektir); 
4. Anlaşma aynı zamanda, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak ve

ya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benze
yen vergilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makamları, ilgili vergi mevzuatlarında ya
pılan önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. 
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Madde 3 
GENEL TANIMLAR 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, metin aksini öngörmedikçe: 
a) i) "Türkiye" terimi, karasuları ve üzerindeki hava sahası dahil olmak üzere Türkiye'nin ege

menlik alanını, bunun yanı sıra uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynakların aranması, işle
tilmesi ve korunması amacıyla yargı yetkisi veya egemenlik haklarının kullanıldığı deniz alanlarını 
ifade eder; 

ii) "Etiyopya" terimi, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'ni ve coğrafi anlamda kulla
nıldığında, ulusal ülke topraklan ve uluslararası hukuka uygun olarak belirlenen ya da belirlenebi
len Etiyopya'nın egemenlik hakkı veya yargı yetkisini kullandığı diğer alanları ifade eder; 

b) "Bir Âkit Devlet" ve "diğer Âkit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre, Türkiye veya Eti
yopya anlamına gelir; 

c) "Vergi" terimi, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kavranan herhangi bir vergi anlamına ge
lir; 

d) "Kişi" terimi, bir gerçek kişi, bir şirket ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir kuruluşu 
kapsar; 

e) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak işlem gören her
hangi bir kuruluş anlamına gelir; 

f) "Vatandaş" terimi: 
i) bir Âkit Devletin vatandaşlığına sahip herhangi bir gerçek kişiyi; 
ii) bir Âkit Devlette yürürlükte olan mevzuata göre statü kazanan herhangi bir tüzel kişiliği, or

taklığı veya derneği 
ifade eder; 
g) "Bir Âkit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Âkit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, bir Âkit 

Devletin mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs ve diğer Âkit Devletin mukimi' tarafından işleti
len bir teşebbüs anlamına gelir; 

h) "Yetkili makam" terimi: 
i) Türkiye'de, Maliye Bakanını veya yetkili temsilcisini; ve 
ii) Etiyopya'da, Maliye Bakanını veya yetkili temsilcisini 
ifade eder; 
i) "Uluslararası trafik" terimi, yalnızca diğer Âkit Devlet sınırları içinde gerçekleştirilen gemi 

veya uçak işletmeciliği hariç olmak üzere, etkin yönetim merkezi bir Âkit Devlette bulunan bir te
şebbüs tarafından gemi veya uçak işletilerek yapılan her türlü taşımacılığı ifade eder. 

2. Anlaşmanın bir Âkit Devlet tarafından herhangi bir tarihte uygulanmasına ilişkin olarak, An
laşmada tanımlanmamış herhangi bir terim, metin aksini öngörmedikçe, Anlaşmanın uygulanacağı 
vergilerin amaçlan bakımından, o tarihte bu Devletin mevzuatında öngörülen anlamı taşıyacak ve 
bu Devletin yürürlükteki vergi mevzuatında yer alan bir anlam, bu Devletin diğer mevzuatında bu 
terime verilen anlama göre üstünlük taşıyacaktır. 

Madde 4 
MUKİM 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Âkit Devletin mukimi" terimi, bu Devlet, herhan
gi bir politik alt bölümü veya mahalli idaresi de dahil olmak üzere, o Devletin mevzuatı gereğince 
ev, ikametgah, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükelle-
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fiyeti altına giren kişi anlamına gelir. Bununla birlikte bu terim, yalnızca o Devletteki kaynaklardan 
elde edilen gelir nedeniyle o Devlette vergiye tabi tutulan herhangi bir kişiyi kapsamaz. 

2. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Akit Devletin de mukimi olduğun
da, bu kişinin durumu aşağıdaki şekilde belirlenecektir: 

a) Bu kişi, yalnızca daimi olarak kalabileceği bir evin bulunduğu Devletin mukimi kabul edi
lecektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi varsa, bu kişi, kişisel 
ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin mukimi olarak kabul edilecektir (hayati men
faatlerin merkezi); 

b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet belirlenemezse, veya kişi
nin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi yoksa, bu kişi yalnızca kalmayı âdet edin
diği evin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Devlette de kalmayı âdet edindiği bir ev varsa veya her iki Devlette de böy
le bir ev sözkonusu değilse, bu kişi yalnızca vatandaşı olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir; 

d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşı ise veya her iki Devletin de vatandaşı değilse, Âkit 
Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir. 

3. Gerçek kişi dışındaki bir kişi, 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla her iki Âkit Devletin de mu
kimi olduğunda, Âkit Devletlerin yetkili makamları, sorunu karşılıklı anlaşmayla çözecek ve An
laşmanın bu kişiye ne şekilde uygulanacağını belirleyecektir. 

Madde 5 
İŞYERİ 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya 
kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. "işyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alır: 
a) Yönetim yeri; 
b) Şube; 
c) Büro; 
d) Fabrika; 
e) Atelye; ve 
f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı di

ğer herhangi bir yer; 
3. 12 ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım veya kurma projesi bir işyeri 

oluşturur. 
4. Bu maddenin daha önceki hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki hu

susları kapsamadığı kabul edilecektir: 
a) Teşebbüse ait tesislerin, teşebbüsün mallarının veya ticari eşyasının yalnızca depolanması, 

teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması; 
b) Teşebbüse ait bir mal veya ticari eşya stoğunun yalnızca depolama, teşhir veya teslim ama

cıyla elde tutulması; 
c) Teşebbüse ait bir mal veya ticari eşya stoğunun, yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi 

amacıyla elde tutulması; 
d) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticari eşya satın alma veya bilgi top

lama amacıyla elde tutulması; 
e) İşe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan di

ğer herhangi bir işin yürütülmesi amacıyla elde tutulması; 
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f) İşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca (a) ila (e) bentlerinde bahsedilen faaliyetlerin birkaçını bir 
arada yürütmek için elde tutulması; ancak işe ilişkin sabit yerdeki bütün bu faaliyetlerin bir arada 
yürütülmesi sonucunda oluşan faaliyetin hazırlayıcı veya yardımcı nitelikte olması şarttır. 

5. 1 inci ve 2 nci fıkraların hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, bir kişi -6 ncı fıkranın uygula
nacağı bağımsız nitelikteki bir acente dışında- bir Âkit Devlette, bir teşebbüs adına hareket eder ve 
bu teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olup bu yetkisini mutaden kullanırsa, bu kişi
nin faaliyetleri, 4 üncü fıkrada belirtilen ve işe ilişkin sabit bir yerden yapılması durumunda bu fık
ra hükümlerine göre bu yeri işyeri haline getirmeyen nitelikteki faaliyetlerle sınırlı olmadıkça, bu 
teşebbüs, bu Devlette, bu kişinin teşebbüs için gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bir iş
yerine sahip kabul edilecektir. 

6. Bir Âkit Devlet teşebbüsü, diğer Âkit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine olağan şekil
de devam eden bir simsar, genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acen
te vasıtasıyla yürüttüğü için bu diğer Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. Bununla be
raber, söz konusu acentenin faaliyetlerinin tamamı veya tamamına yakın bir kısmı bu teşebbüse has-
redildiğinde ve teşebbüs ile acente arasındaki ticari veya mali ilişkilerde oluşan veya oluşturulan 
koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, bu kişi, bu 
fıkrada belirtilen anlamda bağımsız statüde bir acente olarak kabul edilmeyecektir. 

7. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi olan veya bu diğer 
Devlette ticari faaliyette bulunan (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) bir şirketi kontrol eder 
ya da onun tarafından kontrol edilirse, şirketlerden her biri diğeri için bir işyeri oluşturmayacaktır. 

Madde 6 
GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde etti
ği gelir (tarım veya ormancılıktan elde edilen gelir dahil),' bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, sözkonusu varlığın bulunduğu Âkit Devletin mevzuatına göre 
tanımlanacaktır. Terim her halükarda, gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım (balık üretimi 
veya yetiştiriciliği dahil) ve ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, özel hukuk hükümleri
nin uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden 
ocaklarının, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletilmesi veya işletme hakkı karşılığında do
ğan sabit ya da değişken ödemeler üzerindeki hakları kapsayacaktır; gemiler, vapurlar ve uçaklar 
gayrimenkul varlık olarak kabul edilmeyecektir. 

3. 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından ve
ya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır. 

4. 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan el
de ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkul varlıklardan elde 
edilen gelire de uygulanacaktır. 

Madde 7 
TİCARİ KAZANÇLAR 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsüne ait kazanç sözkonusu teşebbüs diğer Âkit Devlette yer alan bir 
işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Eğer te
şebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, teşebbüsün kazancı yalnızca işyeri
ne atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer Âkit Devlette yer 
alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunduğunda, her iki Âkit Devlette de bu işyerine atfedi-
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lecek kazanç, bu işyeri aynı veya benzer koşullar altında aynı veya benzer faaliyetlerde bulunan, ay
rı ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen bağımsız bir nite
lik kazansaydı ne kazanç elde edecek ise aynı miktarda bir kazanç olacaktır. 

3. Bir işyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka yerde yapılan, 
yönetim ve genel idare giderleri de dahil olmak üzere işyerinin amaçlarına uygun olan giderlerin in
dirilmesine müsaade edilecektir. 

4. İşyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal veya ticari eşya satın alınması do
layısıyla hiç bir kazanç atfedilmeyecektir. 

5. Kazanç, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını da kap
samına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 

Madde 8 
DENİZ VE HAVA TAŞIMACILIĞI 

1. Uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde edilen kazançlar, yalnızca teşeb
büsün etkin yönetim yerinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. 

2. Bir gemicilik teşebbüsünün etkin yönetim merkezi geminin bordası ise, bu teşebbüsün, ge
minin kayıtlı olduğu limanın bulunduğu Âkit Devlette, eğer geminin kayıtlı olduğu böyle bir liman 
yoksa, gemiyi işletenin mukim olduğu Âkit Devlette yerleşik olduğu kabul edilecektir. 

3. Bu maddenin amaçları bakımından, bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi 
veya uçak işletmeciliğinden elde ettiği kazançlar, 1 inci fıkra hükümlerinin uygulanacağı kazançla
rın yanısıra arızi olarak elde edilmesi koşulu ile konteynerlerin kullanımından veya kiralanmasın
dan elde edilen kazançları da kapsayacaktır. 

4. Bu maddenin 1 inci fıkra hükümleri aynı zamanda, bir ortaklığa, bir ortak teşebbüse veya ulus
lararası faaliyet gösteren bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygulanacaktır. 

Madde 9 
BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER 

1. a) Bir Âkit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Âkit Devlet teşebbüsünün 
yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında, veya 

b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Âkit Devlet teşebbüsünün ve diğer Âkit Dev
let teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında, 
ve her iki halde de, iki teşebbüs arasındaki ticari veya mali ilişkilerde oluşan veya oluşturulan ko
şullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, olması gereken, 
fakat oluşan veya oluşturulan koşullar nedeniyle teşebbüslerden birinde kendini göstermeyen ka
zanç, o teşebbüsün kazancına eklenir ve buna göre vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devletin kendi teşebbüsünün kazancına dahil edip vergilendirdiği kazanç, diğer 
Âkit Devlette vergilendirilen diğer Devletin teşebbüsünün kazancını içermesi ve aynı zamanda ilk 
bahsedilen Devletin kavradığı kazanç, iki teşebbüs arasında olması gereken koşullar göz önünde tu
tularak sonradan ilk bahsedilen Devletçe yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç olma
sı durumunda, diğer Devlet bu belirlemenin yerinde olduğu kanaatine varırsa sözkonusu kazanç 
üzerinden aldığı verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Bu düzeltme yapılırken, bu 
Anlaşmanın diğer hükümleri göz önünde tutulacak ve gerektiğinde Âkit Devletlerin yetkili makam
ları birbirlerine danışacaklardır. 

Madde 10 
TEMETTÜLER 

1. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Âkit Devletin bir mukimine öde
nen temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
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2. Bununla beraber sözkonusu temettüler, aynı zamanda temettü ödemesini yapan şirketin mu
kim olduğu Âkit Devlette ve bu Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, temettünün 
gerçek lehdarı diğer Âkit Devletin mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi gayrisafı temettü tutarının 
yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya inti
fa haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağ
layan diğer haklardan elde edilen gelirler ile dağıtımı yapan şirketin mukim olduğu devletin mev
zuatına göre vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören di
ğer şirket haklarından elde edilen gelirleri ifade eder. 

4. Diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunan bir Âkit Devlet 
şirketinin kazancı, 7 nci maddeye göre vergilendirildikten sonra, kalan kısım üzerinden işyerinin 
bulunduğu Âkit Devlette bu maddenin 2 nci fıkrasına uygun olarak vergilendirilebilir. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan temettünün gerçek lehdarı, temettüyü ödeyen şirketin mukim 
olduğu diğer Âkit Devlette yer alan sabit bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu 
diğer devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve sözkonu
su temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer arasında önemli bir bağ bulunmaktaysa, 1 
inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanamayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü 
madde hükümleri uygulancaktır. 

Madde 11 
FAİZ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen faiz, bu diğer Devlet
te vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber bu faiz, elde edildiği Âkit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de ver
gilendirilebilir; ancak, faizin gerçek lehdarı diğer Âkit Devletin mukimi ise, bu şekilde alınacak ver
gi, faizin gayrisafı tutarının yüzde 10 unu aşmayacaktır. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın: 
a) Etiyopya'da doğan ve Türkiye Hükümeti'ne veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 

ödenen faizler Etiyopya vergisinden muaf tutulacaktır; 
b) Türkiye'de doğan ve Etiyopya Hükümeti'ne veya Etiyopya Ulusal Bankası'na ödenen faiz

ler Türk vergisinden muaf tutulacaktır. 
4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya borçlunun 

kazancına katılma hakkı tanısın tanımasın, her nevi alacaktan doğan geliri ve özellikle kamu men
kul kıymetleri ile tahvil veya borç senetlerinden elde edilen gelirleri ifade eder. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan faizin gerçek lehdarı, faizin elde edildiği diğer Âkit Devlette 
yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer 
vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve sözkonusu faizin ödendiği alacak ile bu işyeri 
veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmaya
caktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Âkit Devletin kendisi, bir politik alt bölümü, bir mahalli idaresi veya bu Devletin bir mu
kimi tarafından ödenen faizin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz öde
yen kişi, bir Âkit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Âkit Devlette faiz ödemeye neden olan 
borç-alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit bir yere sahip olduğunda ve faiz bu işyeri 
veya sabit yerden kaynaklandığında, sözkonusu faizin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Dev
lette elde edildiği kabul olunacaktır. 
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7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi 
ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda 
ödeyici ile lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri yalnızca en son 
bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme kısmı, bu Anlaşmanın diğer hükümle
ri de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12 
GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen gayrimadde hak be
delleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber sözkonusu gayrimaddi hak bedelleri, elde edildikleri Âkit Devlette ve o 
Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı di
ğer Âkit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi gayrimaddi hak bedelinin gayrisafı tu
tarının yüzde 10 unu aşmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema filmleri ile radyo ve tele
vizyon kayıtları dahil olmak üzere edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakkının, her nevi pa
tentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin kullanı
mı veya kullanım hakkı karşılığında veya sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi 
karşılığında yapılan her türlü ödemeyi ifade eder. 

4. Bir Âkit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı, sözkonusu bedelin 
elde edildiği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu di
ğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve sözkonusu 
bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 
1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü 
madde hükümleri uygulanacaktır. 

5. Bir Devletin kendisi, bir politik alt bölümü, bir mahalli idaresi veya bu Devletin bir mukimi 
tarafından ödenen gayrimaddi hak bedelinin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla be
raber, gayrimaddi hak bedelini ödeyen kişi, bir Âkit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Âkit 
Devlette gayrimaddi hak bedelini ödemeye neden olan yükümlülük ile bağlantılı bir işyerine veya 
sabit yere sahip olduğunda ve gayrimaddi hak bedeli bu işyeri veya sabit yerden kaynaklandığında, 
sözkonusu gayrimaddi hak bedelinin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Devlette elde edildiği 
kabul olunacaktır. 

6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedelinin miktarı, ödeyici ile 
gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böy
le bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ile gerçek lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aş
tığında, bu madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave 
ödeme kısmı, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatı
na göre vergilendirilecektir. 

Madde 13 
SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 

1. Bir Âkit Devlet mukimince, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 nci maddede belirtilen gayri
menkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticari varlığına 
dahil menkul varlıkların veya bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette serbest meslek faali
yeti icra etmek üzere kullandığı sabit bir yere ait menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan 
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kazançlar, bu işyerinin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) veya sabit yerin elden çıkarılmasından 
doğan kazanç da dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

3. Uluslararası trafikte işletilen gemi veya uçakların veya sözkonusu gemi veya uçakların işle
tilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, yalnızca teşebbüsün 
etkin yönetim yerinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. 

4. 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilenlerin dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından sağ
lanan kazançlar, yalnızca elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. 

5. 1, 2 ve 4 üncü fıkra hükümleri, Âkit Devletlerden birinin, diğer Devletin bir mukiminin, ilk 
bahsedilen Devletin bir mukimi tarafından ihraç edilen tahvil ve hisselerini elden çıkarmasından 
sağladığı kazançları, iktisap ve elden çıkarma arasındaki süre bir yılı aşmadığı takdirde, kendi mev
zuatına göre vergilendirme hakkını etkilemeyecektir. 

Madde 14 
SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin serbest meslek hizmetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faali
yetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, bu kişi diğer Âkit Devlette faaliyetlerini sürekli olarak icra ede
bileceği sabit bir yere sahip olmadığı sürece yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Kişinin böy
le bir sabit yere sahip olması durumunda gelir, yalnızca söz konusu sabit yere atfedilebilen miktar
la sınırlı olmak üzere bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Serbest meslek hizmetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, sa
natsal, eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanısıra doktorların, avukatların, mühendislerin, mi
marların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır. 

Madde 15 
BAĞIMLI FAALİYETLER 

1. 16, 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimi
nin bir hizmet dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri gelirler, bu hizmet diğer Âkit Dev
lette ifa edilmedikçe, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Hizmet diğer Devlette ifa edilirse, 
buradan elde edilen gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette ifa 
ettiği bir hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer: 

a) Gelir elde eden kişi, diğer Devlette ilgili takvim yılı içinde başlayan veya biten herhangi bir 
on iki aylık dönemde bir veya birkaç seferde toplam 183 günü aşmamak üzere kalırsa, ve 

b) Ödeme, diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işveren adına 
yapılırsa, ve 

c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden kay
naklanmazsa 

yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. 
3. Bu maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, uluslararası trafikte işletilen bir ge

mi veya uçakta ifa edilen bir hizmet dolayısıyla elde edilen ücret, maaş ve diğer benzeri gelirler, te
şebbüsün etkin yönetim yerinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 16 
MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER 

Bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devletin mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu üyesi 
olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
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Madde 17 
SANATÇI VE SPORCULAR 

1. 14 ve 15 inci maddelerin hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan tiyatro, 
sinema, radyo veya televizyon sanatçısı gibi bir sanatçının, bir müzisyenin veya bir sporcunun di
ğer Âkit Devlette icra ettiği şahsi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelirler, bu diğer Devlette ver-
gilendirilebilir. 

2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği şahsi faaliyetlerden doğan gelir, sanatçının veya 
sporcunun kendisine değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir 7, 14 ve 15 inci maddelerin hüküm
leriyle bağlı kalınmaksızın,sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Âkit Devlette vergi-
lendirilebilir. 

3. Bir sanatçı veya sporcunun bir Âkit Devlette icra ettiği faaliyetlerden elde ettiği gelir, bu 
Devlete yapılan sözkonusu ziyaretin tamamen veya önemli ölçüde diğer Âkit Devletin, bir politik 
alt bölümünün veya bir mahalli idaresinin kamusal fonlarından karşılanması halinde, bu Devlette 
vergiden istisna edilecektir. 

Madde 18 
EMEKLİ MAAŞLARI 

1.19 uncu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimine geç
miş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli maaşları ve diğer benzeri gelirler yalnızca bu Dev
lette vergilendirilecektir. Bu hüküm aynı zamanda, bir Âkit Devlet mukimine ömür boyu sağlanan 
düzenli ödemelere de uygulanacaktır. 

2. Uğranılan şahsi zararları tazmin etmek amacıyla bir Âkit Devlet veya politik alt bölümlerin
den biri tarafından ödenen emekli maaşları ve ömür boyu sağlanan düzenli ödemeler ile diğer de
vamlı veya arızi ödemeler yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

3. "Düzenli ödeme" terimi, para veya para ile ölçülebilir bir menfaat karşılığında tam ve yeter
li ödemede bulunma yükümlülüğüne bağlı olarak, ömür boyu veya belirli ya da belirlenebilir bir sü
re, belirli zamanlarda, düzenli olarak ödenecek toplam meblağı ifade eder. 

Madde 19 
KAMU HİZMETİ 

1. a) Bir Âkit Devletin kendisine, bir politik alt bölümüne veya bir mahalli idaresine bir ger
çek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından yapılan 
ve emekli maaşı dışında kalan ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler, yalnızca bu Devlette vergi
lendirilecektir. 

b) Bununla beraber, hizmet diğer Âkit Devlette ifa edildiğinde ve gerçek kişi o Devletin bir 
mukimi olduğunda, söz konusu ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler yalnızca bu diğer Devlette 
vergilendirilecektir. Ancak bu kişinin: 

i) bu Devletin vatandaşı olması; veya 
ii) yalnızca bu hizmeti ifa etmek için bu Devletin mukimi durumuna geçmemiş olması 
zorunludur. 
2. a) Bir Âkit Devletin kendisi, bir politik alt bölümü veya bir mahalli idaresi tarafından ya da 

bunlarca oluşturulan fonlardan bu Devlete, alt bölüme veya idareye yapılan hizmetler karşılığında 
bir gerçek kişiye ödenen emekli maaşları yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

b) Bununla beraber, gerçek kişinin diğer Âkit Devletin bir mukimi ve vatandaşı olması halin
de, söz konusu emekli maaşı yalnızca bu diğer Âkit Devlette vergilendirilecektir. 
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3. Bir Âkit Devletin kendisi, bir politik alt bölümü veya bir mahalli idaresi tarafından yürütü
len ticari faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında yapılan ücret, maaş ve diğer benzeri ödeme
ler ile emekli maaşlarına 15, 16, 17 ve 18 inci maddelerin hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 20 
ÖĞRENCİLER VE STAJYERLER 

1. Bir Âkit Devleti ziyareti sırasında veya hemen öncesinde diğer Âkit Devletin mukimi olan 
ve ilk bahsedilen Devlette yalnızca öğrenim veya mesleki eğitim amacıyla bulunan bir öğrenci ve
ya stajyere, geçim, öğrenim veya mesleki eğitim masrafları için ilk bahsedilen Devletin dışında ika
met eden kişiler tarafından yapılan ödemeler, ilk bahsedilen Devlette vergiden istisna edilecektir. 

2. Bir Âkit Devleti ziyareti sırasında veya hemen öncesinde diğer Âkit Devletin mukimi olan 
ve ilk bahsedilen Devlette öğrenimi veya formasyonu ile ilgili uygulama alışkanlıkları kazanmak 
üzere, bir yılı aşmayacak süre veya süreler içinde hizmet ifa eden bir öğrenci veya stajyerin elde et
tiği ücretler, ilk bahsedilen Devlette vergilendirilmeyecektir. 

Madde 21 
ÖĞRETMENLER 

Bir Âkit Devleti, bu Devletteki bir üniversite, yüksek okul, okul veya diğer kabul görmüş bir 
eğitim kurumunda öğretim veya araştırma yapmak amacıyla iki yılı aşmayan bir süre için ziyaret 
eden ve bu ziyareti sırasında veya hemen öncesinde diğer Âkit Devletin mukimi olan bir profesör 
veya öğretmenin, söz konusu öğretim veya araştırma karşılığında elde ettiği, bu diğer Âkit Devlet
te vergiye tabi olan gelirler, sözkonusu gelirlerin ilk bahsedilen Devletin dışındaki kaynaklardan el
de edilmesi koşulu ile ilk bahsedilen Devlette vergiden istisna edilecektir. 

Madde 22 
DİĞER GELİRLER 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önceki maddele
rinde belirtilmeyen gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

2. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir hariç 
olmak üzere, bir Âkit Devlet mukimi olan sözkonusu gelirin lehdarı, diğer Âkit Devlette yer alan 
bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest 
meslek faaliyetinde bulunursa ve gelirin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya sabit yer ara
sında etkin bir bağ bulunmakta ise, bu gelire 1 inci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durum
da, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 23 
ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak diğer Âkit Devlette vergi-
lendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, ilk bahsedilen Devlet, bu mukimin gelirine isabet eden vergi
den, diğer Devlette gelir üzerinden ödediği vergiye eşit bir tutarın mahsubuna müsaade edecektir. 

Bununla birlikte sözkonusu mahsup, diğer Devlette vergilendirilebilir gelire atfedilebilen, 
mahsuptan önce hesaplanan gelir üzerinden alınan vergi miktarını aşmayacaktır. 

2. Bu maddenin 1 inci fıkrasının amaçları bakımından, bir Âkit Devlette doğan ticari kazanç üze
rindeki vergi, bu Devletin mevzuatı uyarınca, sınırlı bir süre için indirime veya istisnaya tabi tutuldu
ğunda, sözkonusu verginin, 7 nci maddede bahsedilen gerçek kişilerin ticari kazançlarının % 35'ini, 
şirketlerin ticari kazançlarının ise % 30'unu aşmayacak tutarda ödendiği kabul edilecektir. Bu fıkra hü
kümleri, yalnızca Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 10 yıllık süre için uygulanacaktır. 
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3. Anlaşma hükümlerine uygun olarak, bir Âkit Devlet mukimi tarafından elde edilen gelir bu 
Devlette vergiden muaf tutulursa, bu Devlet, bu mukimin geriye kalan gelirinin vergisini hesaplar
ken, muaf tutulan geliri de dikkate alabilir. 

Madde 24 
AYRIM YAPILMAMASI 

1. Bir Akit Devletin vatandaşları, diğer Âkit Devlette, bu diğer Devletin aynı koşullardaki va
tandaşlarının, özellikle mukimlik yönünden, karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergileme
den ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır bir vergilemeye veya buna bağlı mü
kellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

2. 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsü
nün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, diğer Devlette, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri 
yürüten teşebbüslerine göre daha az lehe bir vergileme ile karşı karşıya kalmayacaktır. 

3. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya bir kaç mukimi tarafından, doğrudan veya 
dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya sermayesi kontrol edilen te
şebbüsleri, ilk bahsedilen Devlette, bu Devletin benzeri teşebbüslerinin tabi oldukları veya olabile
cekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye veya bu
na bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

4. Bu hükümler, bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsi veya ailevi durumları dolayısıyla 
uyguladığı şahsi indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Âkit Devletin mukimlerine de uy
gulamak zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

Madde 25 
KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için 
bu Anlaşmanın hükümlerine uygun düşmeyen bir vergileme yarattığı veya yaratacağı kanaatine var
dığında, bu Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, olayı 
mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına veya durumu 24 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uy
gun düşerse, vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arz edebilir. Sözkonusu müracaat, 
Anlaşma hükümlerine aykırı düşen bir vergilemeyle sonuçlanan eylemin ilk bildiriminden itibaren 
üç yıl içerisinde yapılmalıdır. 

2. Sözkonusu yetkili makam itirazı haklı bulur ve kendisi tatminkar bir çözüme ulaşamaz ise, 
Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Âkit Devletin yetkili makamıyla 
karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecektir. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından kay
naklanan her türlü güçlüğü veya tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret gösterecekler
dir. Yetkili makamlar aynı zamanda, Anlaşmada ele alınmayan durumlardan kaynaklanan çifte ver
gilendirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler. 

4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaşma
ya varabilmek için birbirleriyle doğrudan doğruya ya da kendileri veya temsilcilerinden oluşan bir 
komisyon vasıtasıyla haberleşebilirler. 

Madde 26 
BİLGİ DEĞİŞİMİ 

1. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan 
bilgileri veya Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece, Anlaşma kapsamına giren vergiler ile 
ilgili iç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri değişime tabi tutacaklardır. Bir 
Âkit Devlet tarafından alınan her türlü bilgi, o Devletin kendi iç mevzuatı çerçevesinde elde ettiği 
bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya tahsilleri 
veya cebri icra ya da cezasıyla ve bu hususlardaki şikayet ve itirazlara bakmakla görevli kişi veya 
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makamlara (adli makamlar ve idari kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar sözko-
nusu bilgileri yalnızca bu amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. Bu kişi veya makamlar sözkonu-
su bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adli kararlar alınırken açıklayabilirler. 

2. 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette bir Âkit Devleti: 
a) Kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına veya idari uygulamalarına uymayacak ida

ri önlemler alma, 
b) Kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatı veya normal idari işlemleri çerçevesinde el

de edilemeyen bilgileri sunma; 
c) Herhangi bir ticari, sınai, mesleki sırrı veya ticari işlemi aleni hale getiren bilgileri veya ale

niyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme 
yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 27 
İ DİPLOMAT HÜVİYETİNDEKİ MEMURLAR 

VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 
Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetindeki memurların veya konsolosluk memurlarının 

uluslararası hukukun genel kuralları veya özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları mali ay
rıcalıkları etkilemeyecektir. 

Madde 28 
YÜRÜRLÜĞE GİRME 

1. Âkit Devletlerden her biri, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi iç mevzuatında ön
görülen işlemlerin tamamlandığını diğer Âkit Devlete bildirecektir. Bu Anlaşma, bu bildirimlerden 
sonuncusunun yapıldığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

2. Bu Anlaşmanın hükümleri: 
a) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak 

ayının birinci günü veya daha sonra ödenen veya borçlanılan miktarlar için; ve 
b) Diğer vergiler yönünden, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayının birinci 

günü veya daha sonra başlayan vergilendirme yılları için 
uygulanacaktır. 

Madde 29 
YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

1. Bu Anlaşma, bir Âkit Devlet tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Âkit 
Devletlerden her biri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık bir süreden sonraki 
herhangi bir takvim yılının bitiminden en az altı ay önce diplomatik yollardan fesih ihbarnamesi 
vermek suretiyle Anlaşmayı feshedebilir. Bu durumda Anlaşma: 

a) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılının bi
timinden sonra ödenen veya borçlanılan miktarlar için; ve 

b) Diğer vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılının bitiminden sonra 
başlayan vergilendirme yılları için 

hüküm ifade etmeyecektir. 
BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzalan bulunan tam yetkili temsilciler, bu Anlaşma

yı imzaladılar. 
İngiliz dilinde, 2 Mart 2005 tarihinde, Addis Ababa'da düzenlenmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK 
HÜKÜMETİ ADINA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA 

(İmza) (İmza) 
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PROTOKOL 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını imzalayan tam 
yetkili temsilciler, aşağıdaki hükümlerin Anlaşmanın ayrılmaz bir bölümünü oluşturduğu hususun
da anlaşmışlardır. 

1. 7 nci Maddeve İlave: 
7 nci Maddenin 1 inci fıkrası yönünden, bir işyeri vasıtasıyla yapılan mal veya ticari eşya sa

tışının aynısının veya benzerinin gerçekleştirilmesinden veya diğer ticari faaliyetlerin aynısının ve
ya benzerinin icra edilmesinden elde edilen kazanç, bu işlemin, işyerinin bulunduğu Devlette ver
giden kaçınmak amacıyla gerçekleştirildiğinin kanıtlanması halinde, bu işyerine atfedilebilir. 

2. 10 uncu Maddeve İlave: 
"Temettüler" teriminin, Türkiye yönünden yatırım fonu ve yatırım ortaklığından elde edilen ge

lirleri de kapsayacağı hususunda anlaşılmıştır. 
BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, bu Protokolü 

imzaladılar. 
İngiliz dilinde, 2 Mart 2005 tarihinde, Addis Ababa'da düzenlenmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK 
HÜKÜMETİ ADINA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA 

(İmza) (İmza) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1338) 






