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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 13.30'da açılarak dört oturum yaptı. 

TBMM İçtüzüğünün 79 uncu maddesi hükmüne göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurul ve komisyon çalışmalarının devamını teminen, Genel Kurul ve komisyonlarda bulunan ka
nun tasarı ve tekliflerinden hangilerinin görüşüleceğine ilişkin Başbakanlık tezkeresi, Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27.6.1995 tarihli ve 370 sayılı kararı uyarınca, Batman, Bin
göl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Sımak, Tunceli ve Van illerinde devam etmekte olan 
olağanüstü halin, 19.11.1995 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere dört ay süre ile uzatılması
na; 

Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Gücün görev süresinin 31 Aralık 1995 tarihinden itiba
ren üç ay süreyle uzatılmasına; 

Dair Başbakanlık tezkereleri, görüşmeleri takiben istem üzerine yapılan açık oylamalardan 
sonra kabul edildi. 

. Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, konuşmasında, 
partilerine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı. 

Boş bulunan ve DYP Grubuna ait olan Başkanvekilliği için yapılan seçim sırasında, istem üze
rine yapılan yoklamalar sonucunda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, alınan karar 
gereğince, 30 Ekim 1995 Pazartesi günü saat 13.30'da toplanmak üzere 20.47'de birleşime son ve
rildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

Abbas İnceayan Ali Günaydın 
Bolu . Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

. — — m — — 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
30.10.1995 PAZARTESİ 

Rapor 
1. - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/935) 
(S. Sayısı : 889) (Dağıtma Tarihi : 30.10.1995) (GÜNDEME) 

Tasarı 

1. - Yeni İl ve İlçeler Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı (1/945) (İçişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.1995) 

•" • © — 

- 3 4 5 -



T.B.M.M. B : 1 8 30 .10 .1995 0 : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 13.30 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 inci Birleşimini açıyorum. 
III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarım yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(İçel Milletvekili Ali Er'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - Lüksemburg'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Coşkun Kırca'ya, dönüşüne kadar; Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Tunç Bilget'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/2010) 

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

26.10.1995; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ; 

Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 37 nci toplantısına katılmak üzere, 28 Ekim 1995 
tarihinde Lüksemburg'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Coşkun Kırca'nın dönüşüne kadar; Dışişle
ri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Tunç Bilget'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur..'...' ^ 

2. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ve komisyonlarda bulunan kanun tasarı ve tek
liflerinden hangilerinin görüşüleceğine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/2011) 

BAŞKAN - Başbakanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 79 uncu maddesine 
göre verilmiş tezkereleri vardır; okutuyorum: 

28.10.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 25.10; 1995 tarihli ve B.02.0.KKG/196-342/4894 sayılı yazımız. 

b) 27.10.1995 tarihli ye B.02.0.KKG/196-342/4945 sayılı yazımız. 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 79 uncu maddesi hükmüne göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının devamını teminen, Genel Kurul ve komisyonlarda bulu
nan kanun tasarı ve tekliflerinden, görüşülmesine devam olunması Bakanlar Kurulunca uygun gö
rülenlerin listesi, ilgi (a) ve (b) yazılarımızla bildirilmişti. 
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Bakanlar Kurulunca, ekli listede yer alan kanun tasan ve tekliflerinin de, Millet Meclisi İçtü
züğünün mezkûr maddesi hükmü uyarınca, Genel Kurul ve komisyonlarda görüşülmesi uygun gö
rülmüştür. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
Liste: 

1- 4061 Sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kânunu ile Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

2- 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanuni aş ıncaya Kadar Devlet Harcamalarının 
Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı. 

3- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı. 

4- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı. 

5- 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı. 

6- Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

7- Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı. 

8- Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hu
kukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna E)air Kanun Tasarısı. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. - Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver

gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısının (1/806) komisyonlarda ve. Genel Kurulda öncelikle ve ivedilikle görüşülmesine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/2012) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
30.10.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 2.1.1995 tarihli ve B.02.0.KKG/101-819/05919 sayılı yazımız. 

İlgi yazımızla Başkanlığınıza gönderilen "Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" nın komisyonlarda ve Genel Kurulda önce
likle ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Prof.Dr. Tansu Çiller 
Başbakan . 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

V.--ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

L- Genel Kurulun çalışma gün ye saatleri ile görüşülecek konuların yeniden belirlenmesine 
ve sunuşlar ile işaret oyuyla yapılacak seçimlerin Genel Kurulun çalıştığı her gün yapılmasına iliş
kin DYP Grubu önerisi 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesi
ne göre verilmiş bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

Buyurun: 

30.10.1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 30 Ekim 1995 Pazartesi günü yapılan toplantısında siyasî parti grupları 
arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerilerinin içtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Nevzat Ercan 
Doğru Yol Partisi 

Grubu Başkanvekili 

Öneriler: 
1- Genel Kurulun 31.10.1995 Salı günü 15.00-19.00, 20.00-24.00; 1.11.1995 Çarşamba, 

2.11.1995 Perşembe, 3.11.1995 Cuma ve 4.11.1995 Cumartesi günleri 13.30-19.00, 20.00-24.00 
saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi, 31.10.1995 Salı ve 1.11.1995 Çarşambagünlerinde söz
lü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmemesi, 31.10.1995 Salı, 3.11.1995 Cuma, 
4.11.1995 Cumartesi günlerinde de kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi; Geriel Kurulun 
22.1.1992 tarihli 29 uncu Birleşiminde alının karar gereğince sunuşlar ve işaret oyuyla yapılacak 
seçimlerin Genel Kurulun çalıştığı her gün yapılması önerilmiştir. 

2.- İçtüzüğün 79 uncu maddesi gereğince Hükümetin görüşülmesini istediği kanun tasarı ve 
tekliflerinden gündemin 276 ncı sırasında yer alan 754'e 1 inci ek sıra sayılı kanun teklifinin birin
ci sırada, 30.10.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 889 sıra sayılı ka
nun tasarısının 48 saat geçmeden gündeme alınarak ikinci sırada, gündemin 37 nci sırasında yer 
alan 860 sıra sayılı, Kara Yolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısının üçüncü sırada görüşülmesi önerilmiştir. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Peki efendim; arayacağız. 

Önerileri tekrar okutup, ayrı ayrı oylarınaza sunacağım. 

Buyurun: 

Öneriler: 
1- Genel Kurulun 31.10.1995 Salı günü 15.00-19.00, 20.00-24.00, 1.11.1995 Çarşamba, 

2.11.1995 Perşembe, 3.11.1995 Cuma ve 4.11.1995 Cumartesi günleri 13.30-19.00, 20.00-24.00 
saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi, 31.10.1995 Salı ve 1.11.1995 Çarşamba günlerinde söz
lü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmemesi; 
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31.10.1995 Sah, 3.11.1995 Cuma, 4.11.1995 Cumartesi günlerinde de kanun tasarı ve teklif
lerinin görüşülmesi, Genel Kurulun 22.1.1992 tarihli ve 29 uncu Birleşiminde alınan karar gereğin
ce, sunuşlar ve işaret oyuyla yapılacak seçimlerin Genel Kurulun çalıştığı her gün yapılması öne
rilmiştir. 

BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: -Karar yetersayısını arayacağız- Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Karar yetersayısı vardır. 

Önerinin ikinci kısmını okutuyorum: 

2- İçtüzüğün 79 uncu maddesi gereğince, Hükümetin görüşülmesini istediği kanun tasan ve 
tekliflerinden gündemin 276 ncı sırasında yer alan 754'e 1 inci ek sıra sayılı kanun teklifinin birin
ci sırada, 30.10.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 889 sıra sayılı ka
nun tasarısının 48 saat geçmeden gündeme alınarak ikinci sırada, gündemin 37 nci sırasında yer 
alan 860 sıra sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısının üçüncü sırada görüşülmesi önerilmiştir. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) - Söz almak istiyorum. 

BAŞKAN - Söz alma sırası geçti. Oylamaya geçtik. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat)-İkinci öneri için... 

BAŞKAN - İkinci öneri; ama, artık oylamaya geçtik. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Geçmediniz oylamaya. Şimdi söz istiyoruz. 
BAŞKAN - Efendim, öneri iki kısımdan ibaretti. Ben okuttum; söz isteyen yoktu. Grubunuz-

daki arkadaşlar, doğrudan doğruya, karar yetersayısı aranmasını istediler. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) - İkinci madde ayrı bir şey ama... 
BAŞKAN - Efendim, müzakere bittikten sonra oylamaya gidiliyor, biliyorsunuz. Siz, artık bu

rada beş senedir çalışıyorsunuz arkadaşlar. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerinin ikinci kısmı da kabul 
edilmiştir. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

VI.-SEÇİMLER 
A) BAŞKANLIK DİVANINDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1.-Başkanlık Divanında açık bulunan başkanvekilliğine seçim 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliğinde boşalan ye Doğru Yol Partisi

ne düşen 1 üyelik için Bursa Milletvekili Mehmet Gazioğlu aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu 
olsun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

2. - Başkanlık Divanında açık bulunan kâtip üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyeliğinde boşalan ve Doğru Yol Partisi 

Grubuna düşen 1 üyelik için, Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; tebrik ediyo

rum, hayırlı, uğurlu olsun. (DYP sıralarından alkışlar.) 
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B) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. - TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisi 

Grubuna düşen 1 üyelik için, Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; arkadaşımıza da 
hayırlı olsun diyorum. 

Şimdi, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 
geçiyoruz. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

7. - Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; 2924 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/1099) (S. Sayısı: 754 ve 754'e 1 
inci Ek) (1) 

BAŞKAN - Alınan karar gereğince, 754'e 1 inci ek sıra sayılı kanun teklifini görüşmeye baş
lıyoruz. 

Söz konusu teklif; 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırmalarının Desteklenmesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifidir. 

Komisyon ve Hükümet?.. (ANAP sıralarından "Yok... Yok..." sesleri) 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Hükümet üç aydır yok efendim. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bir dakika... Arkadaşlarımız ayaklandılar... Bir bakalım..'. 
Herkes biraz soğukkanlılığını muhafaza etsin. Biz bir görelim efendim... 

. REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Memlekette hükümet mi kaldı !.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - 15 dakika ara verin, toparlansınlar... 
BAŞKAN - Yahu, Hükümetin olup olmadığına siz mi karar vereceksiniz?!. 

Efendim, Komisyon da burada, Hükümet de burada, ben görüyorum da... Aralarında bir ko^ 
nuşma geçiyor. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Hani neredeler?!. 

BAŞKAN - Beyler, neyin acelesini yapıyorsunuz anlamıyorum. Yani, bir iki dakika da, bize 
karar verme süresi verin. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Sayın milletvekilleri, daha önce bu kanun teklifi Genel Kurulda görüşülmüş; ancak, Komis

yon, İçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince geri almış, yeniden bir rapor düzenlemiş ve bize gön
dermiştir. 

Şimdi, bu raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Raporun okunması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... İkinci raporun okunması kabul edilmemiştir. 

, YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Başkan, Çevre Bakanı ne anlar bu işten?!.. 

(1) 754 ve 754'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazılar Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Arkadaşlar, bir dakika... Yerinizde çok rahatsız olmayın; biz doğru olanı yapıyo 
ruz. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, elimizde kanun teklifi yok; şu anda getirdiniz, 
biz nereden bulalım. 

BAŞKAN - Dağıtsınlar efendim. (RP ve ANAP sıralarından gürültüler) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Neyi görüşeceğiz Sayın Başkan, teklif yok. 

REFİK ARSLÂN (Kastamonu) - Teklif yok, Hükümet yok, hiçbir şey yok. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Neyi görüşeceğiz; basılmamış, dağıtılmamış, bilgi ve
rilmemiş... 

BAŞKAN - Hep bir ağızdan bağırmayın be kardeşim. Genel Kurul karar verdi, görüşeceğiz; 
niye bağırıyorsunuz ki... (ANAP sıralarından "Teklif yok" sesleri) 

Şimdi size kanun teklifi verilecek. 

Sayın milletvekilleri, 14.8.1995'te bu teklif size dağıtılmış; ama, şimdi de, Kanunlardaki arka
daşlar, ellerindeki meVcut nüshalardan size verecekler; o kadar endişelenmeyin. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, 5 dakika önce burada gündeme geldi bu. 

BAŞKAN - Efendim, şimdi, kanun teklifini gruplara veriyoruz. (ANAP sıralarından "incele
memiz gerek" sesleri) 

Efendim, şimdi, teklifin tümü üzerinde söz isteyen var mı?... 

YAVUZKÖYMEN (Giresun) -İncelememiz lazım. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Arkadaşlar, Danışma Kurulunda görüşüldü; Genel Kurul da şimdi karar verdi. 

Bunun gündeme alınması konusuna niye itiraz ediyorsunuz, ben anlamıyorum. Bakın, demin de 
söyledim, beş senedir bu Genel Kurul salonunda çalışıyoruz. Çalışma usulleri hakkında hepinizin 
bilgi sahibi olması lazım. 

Tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok...(ANAP sıralarından gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkanım, zatı âliniz, Parlamento adabını, İçtüzüğü iyi bi
len bir arkadaşımızsınız. Görüşülen teklifle ilgili basmayazı daha önce dağıtılsa bile, hem Danışma 
Kurulu kararıyla, aniden önümüze getirildi hem de şu anda içeriğinin ne olduğunu bilmiyoruz. Siz 
de takdir edersiniz ki, bizim bu teklife bir katkıda bulunabilmemiz için, bu telifi okumamız, bilgi
miz olması lazım. Lütfen, kısa bir süre ara verin; alalım, okuyalım, katkıda bulunalım. Bunu talep 
ediyorum. Lütfen bunu kabul buyurun. 

BAŞKAN - Efendim, kanun teklifi Sayın Melih Pabuçcuoğlu'na aittir. Arkadaşımız grubu 
adına veya şahsı adına ... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)-Grup adına mı?.. 

BAŞKAN - Grup adına... 

Arkadaşımız konuşurken siz de bilgi sahibi olursunuz. 

Buyurun Sayın Pabuçcuoğlu. 
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DYP GRUBU ADINA MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) - Sayın Başkanım, değerli mil
letvekili arkadaşlarım; saygılarımı arz ile sözlerime başlıyorum. 

2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifini tedvin eden arkadaşlarınızdan birisi de 
benim. Binaenaleyh, bu teklifin tedvinindeki gayenin ne olduğunu ve neden huzurlarınıza geldiği
ni kısaca arza çalışacağım. 

Bildiğiniz gibi, 6831 Sayılı Orman Kanununun 3302 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinin 
(B) bendinin bir ve ikinci fıkraları şu hükümleri içermektedir. 

"31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş 
yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antepfıstığı, çamfıstığı) gibi çe
şitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvanclıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit 
edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları, 

Orman sınırları dışına çıkartılır" hükmünü taşımaktadır. 

Bu hükme mütenazır olarak 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırmalarının Desteklen
mesi Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuştur. Bu kanunun 11 inci maddesi, 28.8.1991 günü 3763 
sayılı Kanunla değiştirilmiştir. Değiştirilen bu hükümlere göre "orman kadastro komisyonlarınca 
orman sınırı dışına çıkarılan -az evvel arza çalıştığım- alanları, kullanan kişilere, Orman Bakanlı
ğınca, bedeli karşılığı devredilir" hükmü Anayasa Mahkemesince, Anayasaya aykırı bulunmuş ve 
özetle orman köylüsü olup olmadığına bakılmasızın bu yerleri kullanan kişilere satışının yapılma
sını sağlayan bu düzenleme Anayasanınm 170 inci maddesine aykırıdır gerekçesiyle iptal kararı ve
rilmiştir. Binaenaleyh, bu Kanunun 11 inci maddesinin iptal edilmeyen birinci ve ikinci fıkraları 
halen yürürlüktedir. Bakınız aynen arz ediyorum; bu fıkralardaki "Bu Kanunun 2 nci madde (c) 
bendi kapsamına giren tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antepfıstığı) gibi 
tarım alanları ve buralardaki yapı ve tesislerin yerleri; orman sınırları dışına çıkarıldıkları tarihteki 
fiilî durumlarına göre ifraz edilerek, bu yerleri kullanan kişilere, rayiç bedelleri peşin veya on yıl
lık süre içinde ve eşit taksitle alınmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığınca satılır. 

Taksitle ödemelerdeki borçlanmalara, T.C. Ziraat Bankasının ziraî kredilere uyguladığı yıllık 
faiz oranı uygulanır" hükmü, Anayasamızın geçici 15 inci maddesi gereğince iptal kapsamı dışın
da olduğundan, halen yürürlükte bulunmaktadır. Yani, bunu, kullanan kişilere hasren Anayasa 
Mahkemesi iptal ettiği için, bu iptalden kaynaklanan sebeple ve kanunun işlerliğini teminen, biz, 
bu kanun teklifimizi hazırlamış ve takdim etmiş bulunmaktayız. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının son bölümünde "kullanan kişilerin adlarına, kadastro 
tutanağının beyanlar hanesinde gösterilir" kuralıyla sınırlı olarak, iptal hükmü gerçekleşmiş oldu
ğundan, biz, getirdiğimiz yeni hükümle, "Kadastro çalışmaları sırasında, fiilî kullanım durumuna 
göre sınırlandırılması ve Hazine adına tespit yapılacak bu yerler üzerindeki muhdesat ile tasarruf 
edenlerin isimleri, kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilir. 3402 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesinde belirtilen askı ilanı hariç, diğer ilanlar yapılmaz. Kadastro çalışmaları sonucunda be
lirlenen kişilerin, bu maddenin dördüncü fıkrasına göre gerçek hak sahibi olup olmadıkları hususu, 
ayrıca Orman Bakanlığınca tespit edilir. Hak sahiplerinin bu madde hükmünden yararlandırılma
sında, sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönümlük sınırlamaya uyulur. 

Yararlanacak kişilerin hak sahibi olabilmesi için, orman köyü nüfusuna kayıtlı olmaları ve bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye yönelik en az 5 yıl müddetle ö yerde ikâmet et
miş bulunmaları gerekir. 
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Rayiç bedeli belirlenerek hak sahiplerine tebliğinden itibaren hak sahiplerince bir yıl içinde sa
tın alınmayan yerler, ihale ile hak sahipleri tanımına uygun üçüncü kişilere, birinci fıkradaki hü
kümlere mütenazır olarak satılır" diyoruz. 

Binaenaleyh, burada, Anayasa Mahkememizin iptal kararında sözünü ettiği, bu şekilde orman 
dışına çıkarılmış ve tarım arazisine dönüşmüş arazilerin verilmesinde, orman köylüsünün hedef 
alınması istenilmiştir. Bu düzenlemeyle, Anayasa Mahkememizin iptal kararı gereği tamamen ye
rine getirilmiş oluyor. Böylece, bu kanuna işlerlik getirilmekte ve 2924 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesinin iptal edilen üç, dört ve beşinci fıkraları ve buna mütenazır 12 nci maddesinin üç, dört 
ve beşinci fıkraları, takdim ettiğimiz kanun teklifiyle düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Grubum adına bu bilgiyi sunuyorum ve Yüce Heyetinizce, kanun teklifimizin kabulü yönün
de irade izhar edilmesini istirham ediyorum. 

Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Pabuççuoğlu. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. - Genel Kurulu ziyaret.eden Tataristan Meclis Başkanı Vasiliy N. Lihaçov'a Başkan 
tarafından "Hoşgeldiniz" denilmesi 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Tataristan Meclis Başkanı Sayın Vasiliy N. Lihaçov ve be
raberindeki heyet şu anda Meclisimizi ziyarete gelmişlerdir. 

Kendilerine, Meclisimiz adına "Hoşgeldiniz" diyorum. (Alkışlar) 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. - Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; 2924 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Raporu (211099) (S. Sayısı: 754 ve 754'e ] 
inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere devam ediyoruz. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 

Sayın Ayhan, süreniz 20 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; mü
zakeresi devam eden 754'e 1 inci ek sıra sayılı, orman köylülerinin kalkındırılmasıyla ilgili kanun 
teklifi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Bu kanun teklifinde, fiilen, tarımda kullanılan orman bölgelerindeki arazilerin, kullananlara 
tahsis edilmesiyle ilgili bir değişiklik getirilmektedir. Bu mevzuda, seçim çevrelerimizden çok yay
gın olarak şikâyetler almaktayız. Seçmenlerimiz, bilhassa ormanı bol olan illerde, kendilerinin, de
deden, babadan kalma arazilere tapu alamadıklarından yakınmakta ve buralarla ilgili tasarrufları
nın sınırlı olmasından şikâyet etmektedirler; orman kadastrosu sırasında yapılan birtakım hatalar
dan -kendi iddialarına göre- şikâyetçi olmaktadırlar. Hatta, bazı seçmenlerimiz -mesela benim se
çim çevremde, Sapanca'da ve diğer ilçelerde- 93 Harbinde, 1876'dan sonra, Batum'um, Rus ida
resine, çarlık idaresine geçmesinden sonra Türkiye'ye muhacir olarak gelmişler; kendilerine, padi
şah tapuları dedikleri tuğralı tapularla araziler tahsis edilmiş ve bunlar da, bu arazilerinin orman 
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kapsamına alındığını ve bu tapuların yürürlükte olmadığını, geçerli olmadığını ifade edip, buna ait 
şikâyetlerini ortaya koymaktadırlar. Hasılı kelâm, orman köylülerimiz, orman bölgelerinde meskûn 
olan ve sayısı milyonları bulan bu vatandaşlarımız, çeşitli sıkıntılarını, milletvekili olarak bizlere, 
her vesileyle, dile getirmektedirler. 

Orman köyleriyle ilgili tasarrufların geciktirilmeden yerine getirilmesi, tasarıların ele alınma
sı, hakkaniyet içinde kanunlaştırılması, orman köylerimizin geçim şartlarının iyileştirilmesi, cum
huriyet hükümetlerinin hepsinin temel gayesi olması gerekjr ve öyle olduğuna da inanıyorum; an
cak, meseleler geciktirildiği için, uzun süre ihmal edildiği için, senelerdir, orman köyleri bu sıkın
tıları yaşamaktadırlar. 

Tabiî, bu kanun ve diğer kanunlarla ilgili uygulamada, inşallah, orman arazisine tecavüz eden, 
orman bölgelerini tahrip eden kişilere prim vermemiş oluruz. Zira, ormanlar, memleketimizin fev
kalade değerli varlıklarıdır; Cenabı Allah'ın lütfettiği yeşillikler, nimetler ve hepimizin faydalan
dığı bu imkânlar, fevkalade güzel varlıklarımızdır. Yolu düşüp de Suudi Arabistan'a ve o bölgele
re gidenler, yeşilliğin ve ormanın ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlamakta ve değerlendir
mektedirler. 

Tabiî, değerli arkadaşımız Melih Beyefendinin bu teklifiyle, birtakım pürüzlü meselelerin, ih
tilaflı meselelerin halli hedef alınmıştır. Onun ötesinde, ormanları koruyacak genel politikaların da 
ele alınması ve orman ağaçlandırmasına önem verilmesi, hız verilmesi gerekmektedir. Buradan, 
millî ağaçlandırma şeferberliğiyle ilgili bir kanunu da beraberce müzakere ederek geçirdik. Tabiî, 
kanunu çıkarmak mesele değil; orman bakanı olan arkadaşlarımızın, her hükümette ve her devirde , 
bu kanunun ciddiyetle uygulanmasını sağlaması; kamu kuruluşu olarak, özel kuruluş olarak, eğitim 
kuruluşları olarak, bu kanunda, birtakım mükellefiyetler yüklenilen ağaçlandırmayla ilgili kurum
ların, bu vecibelerini aksatmadan yerine getirmesini temin edecek çok yakın ve sıkı takip düzeni
nin getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, bu kanun orada durur; ama, ormanlarımız tahrip edil
meye devam edilir ve yeni orman sahalarının genişletilmesine ait hizmetler de aksamaya devam 

' e d e r . • ' • • ' • • ' • ' . . ' • ; 

Güzergâh olarak sık sık kullandığımız otoyol civarında, Ankara-istanbul otoyolunun iki tara
fında, Hazineye ait olan, ormana ait olan geniş araziler görmekteyiz; ama, maalesef bunların, Bo
lu yöresi hariç, çok geniş bir kısmı ağaçtan mahrum veya çalılıklar şeklinde, orman denemeyecek 
bitki örtüleriyle kaplıdır. Buraların ve memleketimizin otoyol civarlarının süratle ve güzel bir şe
kilde ağaçlandırılması, hem bizim için hem de memleketimizi ziyaret edenler için fevkalade güzel 
olacaktır. Bunu da Hükümetin ve Sayın Bakanın dikkatine arz ediyorum. Ağaçlandırma yapıyoruz; 
ama, öncelikle, hiç olmazsa, bu bölgeleri, bu hâli arazileri ormana kavuşturalım. 

Bugün, birtakım ülkelerin, mesela, İsrail'in, çölü, nasıl yeşil hale getirdiğini yakinen biliyo
ruz; gidip gören arkadaşların anlattıklarından veya çeşitli fotoğraflardan, televizyon filmlerinden, 
belgesellerden takip ediyoruz. Ormanı ağaçlandırmak mümkündür, dağları ağaçlandırmak müm
kündür; ama, biraz daha masraf, biraz daha gayret, biraz daha himmet gerektirmektedir ki, bunu, 
mutlaka yapmamız gerekir. 

Ben, 1968'in sonundan beri Ankara'dayım. Ankara'nın etrafındaki kel tepelerin, bugün yem
yeşil bir kuşak halinde, çam ormanları halinde, Ankara'yı çevrelediğini görüyoruz... 

ALİ DÎNÇER (Ankara) - Ortadoğu Teknik Üniversitesi sayesinde... v 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Evet. Sayın Ali Dinçer, "Ortadoğu Teknik Üniversitesi saye
sinde" diyor; kim sebep olduysa, burada, şükranla yâd ediyoruz. Şimdi, yirmi yirmibeş senelik bir 
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dönemde Ankara'nın etrafında güzel bir yeşil alan oluştu ve Ankara'nın dört beş milyonluk nüfu
su, bunaldığı zaman, haftasonlarında, bu yeşil alanlara gidip dinlenmekte, piknik yapmakta ve bu 
manzaraların güzelliğini paylaşmaktadır. Bu seferberliğin devam etmesi lazım. 

Bir ikinci safya açarak, şunu söylemek istiyorum: Tabiî, orman köylerinde milyonlarca vatan
daşımız yaşamaktadır; benim seçim çevremde, Melih Bey'in seçim çevresinde, Ege'de, Karade
niz'de; birçok bölgelerde... Bu bölgeler mahrumiyet bölgeleridir. Bu bölgelerde yollar çok kötüdür. 
Bu bölgelerde altyapı hizmetleri çok eksiktir. Bu bölgelerde gelir seviyesi çok düşüktür. Zaten, en
gebeli birtakım arazilerde çok sınırlı ziraat yapma imkânları var ve bugünkü şartlarda maalesef, 
hayvancılık da, bu yüksek faizler sebebiyle mümkün olmadığı için, maliyetler kurtarmadığı için, 
bu insanlar çaresizdir. Kendi seçim çevrem Sakarya'yı -ki, diğer bölgeler de aşağı yukarı böyledir-
gezdiğiniz zaman, öyle köyler görüyorsunuz ki, yani, eski tabirle, kurun-i vustadan kalma, (orta
çağdan kalma) diyeceğiniz köyler... Niye söylüyorum bunu; Fevkalade fakir, evleriyle, yollarıyla; 
imkânlarıyla... Bu insanlara himmet etmek lazım, millî gelirden bu insanlara pay ayırmak lazım. 
Bu payı da, buraların kalkınması için, orman köylerinin geliştirilmesi için ayırmak lazım. Evet, bir 
Or-Köy'ümüz var, Orman Köy Teşkilatımız var; ama, bu teşkilatın da birçok hizmetine rağmen -
takdirle ifade edilecek hizmetine rağmen- orman köyleri için yaygın bir kalkınma ve gelişme sağ
ladığını söylemek çok zor. Kendi seçim çevrelerimizdeki orman köylerinin bu fakir hali, bu fevka
lade üzücü hali, bizi, bu hükme getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, orman köylerinin başka meseleleri de var. Bakın, dolaştığımız seçim 
çevrelerinde, zaman zaman, köylülerimiz bize gelip "efedim, kendi köyümüzün ormanı var; o or
mandan kışlık yakacak için odun keseceğiz, orman idaresi müsaade etmiyor veya orman idaresi 'ta
mamen tıraşlarsanız, kökten keserseniz müsaade ederiz' diye fevkalade zorlaştırıcı hükümler uy
gulamaktadırlar" diye şikâyette bulunmaktadırlar 

Ben, tabiî, burada, orman idaremizin ciddiyetini, disiplinini tenkit etmek istemiyorum. Elbet
te ki, ormanları korumak gerekir, eline baltayı alanın, ormanı kesmesi doğru değil "yaş kesen, baş 
keser" diyen büyük sultan Fatih'in ifadesiyle. Evet, ormanlarımızı baltaya karşı koruyacağız, or
manlarımızı keçiye karşı koruyacağız, ormanlarımızı tahribata karşı koruyacağız. Ormanlarımızı 
korumadığımız zaman, sadece, memleketimizin bu fevkalade değerli güzelliklerini kaybetmiş ol
muyoruz; aynı zamanda, orman kaybedildikten sonra, arkasından sel baskınları gelmektedir. Ba
kın, birkaç seneden beri, zaman zaman, Karadeniz Bölgesinde, Ege Bölgesinde, Marmara Bölge
sinde, memlekimizin birçok bölgesinde biraz yağmur yağdığı zaman, hemen sel, feyezan, taşkınlar 
görüyoruz. Bu taşkınlar, yerleşim yerlerini, köyleri, kasabaları tahrip etmekte, dikili arazileri mah
vetmekte, perişan etmekte ve fevkalade büyük zararlara sebep olmaktadır ki, biz, bu zararlarla il
gili, buradan, biliyorsunuz, Scnirkent sel faciasından sonra, bütün bu bölgelerin afat zararlarını kar
şılayabilmek için, tazmin edebilmek için bir de kanun çıkardık. Söylemek istediğim husus; özellik
le yerleşim yerlerinde, köylerin, kasabaların, şehirlerin civarında ormana müsait olan bölgeleri, 
fevkalade gayretle, himmetle, emekle ihya etmemiz, ormanlık bölgeler haline getirmemiz gerek
mektedir; aksi takdirde, küçük bir yağmur,.bir sel baskını, binlerce dönüm araziyi perişan etmekte, 
mahvetmektedir. Tabiî, bunun yanında, birtakım göletlerle, sel kapanlarıyla da, yine tarım arazile
rini, ormanla beraber sele karşı koruyacak tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Orman köylerimizle ilgili olarak belirtmek istediğim bir husus da şudur: Tabiî, bu köylerin, bir. 
taraftan, ilave iş, gelir imkânlarıyla, hayvancılık, arıcılık, sütçülük, besicilik, varsa diğer birtakım 
el sanatlarıyla geliştirilmesi, kalkındırılması gerekir; zira, köylerimizin hemen hepsinde, bugün, 
elektrik var; elektrik olunca, aşağı yukarı hepsinde telefon imkânları var, komünikasyonda büyük 
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bir gelişme var, bu da olduğuna göre, eğer, siz, geliştirme, yetiştirme kursları açarsanız, köyünde 
oturan bu insan, birtakım sınaî mamulleri, giyim eşyalarını, birçok şeyleri kendi tezgâhında, atöl
yesinde imal eder; küçük küçük ev imalatı halinde pazara katılır, memleket ekonomisine hizmet 
eder, memleketin iktisadî gelişmesine hizmet eder, aynı zamanda kendi gelirini de artırır. 

Bunun faydası ne olur; bunun faydası şu olur: Köylerdeki insana gelir temin edersek, öncelik
le orman köylerine bu yardımı yaparsak, bu insanlar şehre akın etmezler; yatağını yorganını topla
yan insan, İstanbul'a, Ankara'ya, Bursa'ya, Adana'ya, Adapazarı'na, Balıkesir'e, şuraya veya bu
raya, şehir merkezlerine akın etmez, köyde geçinir, köyde kendi gelirini temin eder ve memleket 
iktisadiyatına köyde hizmet etme imkânına kavuşur. 

Yine, orman köylerimizin yakacak ihtiyacı için, daha önce de bir vesileyle bu kürsüde arz et
tiğim gibi, bir hususu, muhterem Orman Bakanımızın dikkatine arz etmek istiyorum. Tabiî, Orman 
köylerinde yaşayan insanların, kışın ısınabilmeleri için yakacağa ihtiyaçları var. Nereden yakacak 
temin edebilecekler... Eğer bir başka yerden yakacak temin edemezlerse dağdaki ağacı kesecek; ke
seceği ağaç, kesme yaşındadır veya değildir; bazan bilek kalınlığındaki ağacı kesip, getirip, yakma 
ihtiyaçındadır. 

Şimdi, teklifim şudur: Orman köylülerine, ya bir fondan veya bir başka şekilde teşkil edile
cek bir kaynaktan, indirimli -karşılıksız değilse- kömür verelim. Bir hususu, bir vesileyle daha ön
ceden arz etmiştim. Belçika'da bir vatandaşımızın evinde misafir olarak bulundum. Ev tek katlı, 
kat kaloriferi ile ısınıyordu. Evsahibi Selahattin Beye, "peki, bu ısınma şekli pahalı değil mi, nasıl 
karşılıyorsun" diye sordum. "Efendim, mazot yakıyoruz. Mazotu, Belçika hükümetinin yüzde 70 
desteğiyle alıyoruz, faraza mazot 100 liraysa, 30 lirasını biz ödüyoruz, 70 lirasını Belçika hüküme
ti karşılıyor" dedi. 

"Belçika hükümeti bu desteği neden veriyor" diye sordum. "Efendim, daha evvel sobalarımız
da kömür yakıyorduk. Kömür havayı kirlettiği için, Belçika hükümeti -belediyesi neyse- kömür yak
mayı yasakladı, evlerimizde kalorifer tesisatı kurup, kömür yerine mazot yakmamızı istedi" dedi. 

"Yakıt olarak verilen bu mazotun, kamyonda, otobüste kullanılmasını nasıl önlüyorsunuz" di
ye sordum. "Bu mazot, içine kırmızı renk katılıp renklendirildikten sonra verilir, böyle bir iş ya
panın da canına okurlar" dedi. Yani, biz, yakacak maksadıyla orman tahribatını, ormandaki ağaç 
kesimini önleyebilmek için, orman köylülerine mutlaka tenzilatlı -şartlar ne kadar imkân veriyor
sa-kömür tahsis etmemiz gerekir. .' 

Ormanları tahrip eden diğer hususlar var. Orman bölgelerinde kereste atölyeleri, parke fabri
kaları vardır. Bunlar şöyle çalışıyorlar, daha önceleri bir vesileyle de arz ettiğimi hatırlıyorum : 
Orman bölgelerinde kaçak kesim yapanlar, parke taslaklarını küçük küçük parçalar halinde, orman 
bölgelerindeki bu atölye ve fabrikalara'getirip teslim ediyorlar, onlbar da, parke haline getiriyorlar 
ve bizler de, Ankara'da, İstanbul'da evlerimizde parke olarak kullanıyoruz. Bunları elektrik sayaç
larından kontrol etmek mümkündür. Tükettiği elektriğe göre tüketimi, faturalı girişi, çıkışı kontrol 
edilebilir ki, Maliye Bakanlığı bunu gayet iyi uygulamaktadır. Diğer taraftan orman bölgelelerinde 
bu tip atölyelerin kurulmasına izin vermemek gerekir. 

Bir üçüncü husus olarak da, Orman Bakanlığı ile Türkiye Elektrik Kurumu, bir protokolla an
laşmaya varıp, bu tip atölyelerin kuruluşunda, Orman Bakanlığının izni olmadan buralara elektrik 
bağlanmasını men edici hükümleri mutlaka uygulamaya koymak lazım ki, orman bölgelerinde bu 
atölyeler kurulmasın, orman kaçakçılığını beslemesin, finanse etmesin. Orman bölgelerinde belli 
BİR kilometre sınıra kadar uzaklıkta, kereste ve parke atölyelerinin, orman emvalini işleyecek iş-
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yerlerinin kurulmasını men edecek hükümler mutlaka getirilip, nereye konulacaksa oraya konulma
lıdır. 

Diğer taraftan, benim seçim çevremde, ormanların yerleşim maksadıyla tahrip edildiğini gö
rüyoruz. Şimdi burada tafsilatına girip sizi meşgul etmek istemiyorum; ama, mesela, otoyol civa
rında, İzmit-Sapanca civarında, Bolu'ya kadar uzanan bölgede, İstanbul'un zenginleri, varlıklı in
sanlar "otoyolla nasıl olsa buraya bir saatte ulaşabiliyorum, buraya güzel bir orman villası yapa
yım, bu villadan Sapanca Gölünü ve manzarayı seyredeyim" diye gelip, orman arazisini talan et
mekte ve bunlara zemin hazırlayan birtakım aracılar da ormanın tahribine sebep olmaktadırlar. 

Zannediyorum 1993 yılındaydı; kayıtlarımda var ve tafsilatına girmek istemiyorum: Sapanca 
bölgesindeki Güldibi Köyünde, Köy Hizmetlerine ait bir dozer, ormanı tahrip edip, kaçak birtakım 
inşaatlar için kullanılırken ve yol yaparken yakalandı. Neticenin ne olduğunu da bilmiyorum; in
şallah, muhterem Orman Bakanımızdan, bir vesileyle bunun bilgisini alırız. 

Yine bugünlerde Sakarya'ya gittiğimde, oradaki arkadaşlardan şikâyet aldım. Adapazarı'nda, 
Orman Bölge Müdürü Ömer Akbaba'nm da görevden alınmasıyla neticelenen olayın mahiyeti şu: 
Ormanı tahrip edenlerin ve orman kaçakçılığı yapanların vasıtalarına el koyulmakta, bunlar, doğ
rudan doğruya haczedilmektedir ve mahkeme neticesinde de, eğer, Orman Bakanlığı haklıysa, bu 
vasıtalar, kamyonlar, dozerler, her neyse, satılmakta ve Hazineye irat kaydedilmektedir. Yakalanan 
bu vasıtalar, kaçakçılara, kefalet mukabili iade edilmektedir, mahkeme neticesine kadar; genellik
le bu yola gidilmek istenmektedir. Tabiî, bu yola gidildiğinde, mahkeme bir iki sene sürmekte, bu 
sürenin sonunda da, Orman Bakanlığı, haklı olarak davayı kazandığı zaman, kefaletle bırakılan bu 
dozer, bu kamyon, alınıp, satışa çıkarılacağı zaman ne tekerleği ne motoru ne susu ne busu üzerin
de hiçbir şeyi kalmamış, sadece bir iskeleti kalmıştır. Orman Genel Müdürlüğünün, bu hacizden 
gelir temin etmesi mümkün değildir. Tabiî, kaçakçı, o mahkeme süresinde, bu vasıtaları başka şe
kilde değerlendirmiş ve neticede yine kazanmıştır. 

Şimdi, böyle bir olay da, geçenlerde, Sakarya'da meydana gelmiştir İsim de veriyorum; bunu, 
bana anlatan, da İl Genel Meclisi Üyesi Nedim İr'dir. Sakarya'da, kendisiyle onbeş gün önce gö
rüştüğümde, böyle bir orman tahribatçısı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, lütfen tamamlar mısınız efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla)-Toparlıyorum efendim. 

...birinin dozerine el koyulur, dozerin kefaletle iadesi istenir. Orman Bölge Müdürü de, hami
yetli arkadaşımız, buna müsaade etmeyince, kendisi görevden alınır, başkası yerine getirilir ve do
zer de, ormanı tahrip eden şahsa kefaletle iade edilir. İnşallah, bu bilgi doğru değildir; ama, mev
suk kaynaklardan aldığım bilgiyi arz ediyorum, Muhterem Bakanımıza da bunu ifade ediyorum. 
Hatta, Nedim İr Bey'in kendisinin selamlarıyla, şunu da söylediğini, burada latife olarak da olsa, 
tekrar etmek ihtiyacındayım: "Biz, ormanlarımızı korumak istiyoruz İl Genel Meclisi Üyesi olarak; 
ama, maalesef, bazen bakanlardan, bazen genel müdürlerden, bazen siyasilerden, ormanları koru
mak için, herhalde ilave tedbirler almak lazımdır. Sayın milletvekilim, nasıl mevzuat getirecekse
niz, lütfen, getirin, bu zümrüt gibi ormanlarımız tahrip olmasın" temennisinde bulunmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesileyle, bunları, Muhterem Heyetinize arz ettim. Hepinizi hürmet
le selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
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ANAP Grubu adına, Sayın Mahmut Oltan Sungurlu; buyurun efendim. 
Sayın Sungurlu, süreniz 20 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Anavatan Partisi döneminde çıkarılan 2924 Sayılı Kanunun 11 inci maddesini Anayasa Mah
kemesi, Anayasaya aykırı bulmuş ve iptal etmişti. Bu aykırılık, yalnız orman köylerinin, ormanlar
dan istifade edebileceği, şehirler ve kasabalar için getirilen imkânların Anayasaya aykırı olduğu ci
hetinde idi ve o iptalden sonra, Melih Pabuççuoğlu ve Nevzat Ercan Beyin kanun teklifi olmuştu 
ve Sayın Necmettin Gevheri de, Devlet Bakanı olarak, 5.10.1994 tarihinde, kanun teklifinin Ana
yasaya aykırı olduğunu, dolayısıyla, Hükümetin buna iştirak etmediğini ifade etmişti. 

Biz, bu teklifi burada görüştük, bu yazıya rağmen görüştük. Hatırladığıma göre, Sayın Hasan 
Ekinci, burada Orman Bakanı olarak bu işe iştirak etti ve Anayasaya aykırılık mütalaasına rağmen, 
teklifin o günkü şekliyle geçmesini talep etti. Uzun müzakereler ve münakaşalar oldu, teklif Ana
yasa Komisyonuna geri çekildi. 

Anayasa Komisyonu, yapılan bu yeni değişikliğin de Anayasaya aykırı olduğu yolunda görüş 
bildirdi. Buna rağmen, teklif, Tarım, Orman ve Köyişlcri Komisyonunun tanzimiyle huzurlarınıza 
geldi ve bugün bunu müzakere ediyoruz. 

Sayın Pabuççuoğlu arkadaşımız, hakikaten, böyle, köylüyü ve çiftçiyi alakadar eden birçok 
kanun teklifi getirdi ve biz, onların birkısmmı burada kabul ettik; ancak, Karaburun'la alakalı bir 
kanun teklifi getirdi; biliyorsunuz ki, Yüce Meclis onu kabul etti, sonra, bir skandal oldu ve biz, o 
kanunu, Meclis olarak çıkardığımız o kanunu, belki, hukuka aykırı bir şekilde, iptal etmek zorun
da kaldık. 

Şimdi, yine, Hükümetin ve Anayasa Komisyonunun Anayasaya aykırı olarak gördüğü bu ka
nun teklifi, bu defa, seçim kararı alınmış, seçime giderken, çok müstacel işlerin görüşüleceği bir sı
rada, Yüce Meclisin huzuruna getirilmiş durumda. Acaba ne var; yine, bir Karaburun kanunu gibi, 
bir hadiseyle karşı karşıya kalmayalım... 

Şunu kabul etmek lazım ki, bu kanun teklifi için huzurunuza çıkarken, gerekli şekilde hazır
landığımızı söylemek mümkün değil -bir seçim kararı alınmış ve bugün saat 12.00'de Danışma Ku
rulu toplanmış ve bu kanun teklifinin bugün görüşülmesi hususunda bir karar almış- elimizdeki do
kümanların yeterli olmadığı meydanda. Nitekim, milletvekili arkadaşlar, kanun teklifi metni ken
dilerine dağıtılmadığı için, elde mevcut kanun teklifi metni olmadığı için, ne görüşüleceği hususun
da itirazda bulunmuşlardır. Şimdi yeterli miktarda dağıtıldıysa, arkadaşlarımızın birkısmı bu kanun 
teklifini edinebildiler. Yani, Yüce Meclis, bu kanun teklifini görüşmeye başlarken, milletvekilleri
nin elinde, görüşülen teklifin metni yok. Doğru, dün veya daha önceki günler odalara dağıtılmıştır; 
ancak, aylarca, yıllarca evvel sevk edilen bir kanun teklifinin, hemen, ne olduğunu bilmek ve çı
karmak şansı yok. Nitekim, ben, Sayın Bakandan, şimdi müzakeresini yaptığımız 2924 sayılı Ka
nunda değişiklik yapan teklif var mı diye rica ettim -Bakan Bey, tabiî, mutlaka, kanun teklifini ez
bere biliyordur- ama, onda da yok; yani, şu anda, ne Komisyonda ne de Bakanda, değişiklik yapan 
kânun teklifi bulunmamaktadır. Neden sordum; çünkü, bu kanun teklifinin 1 inci maddesinin son 
fıkrasında "rayiç bedelin belirlenerek hak sahiplerine tebliğinden itibaren, hak sahiplerince bir yıl 
içinde satın alınmayan yerler -yani, köylü vatandaşlar hak sahibi olarak görülüyor ve belirleniyor, 
bu yeri alacaksınız deniliyor; kadastro tutanağında da Ahmet'in ismi yazılmış, hak sahibi o- "İha
leyle, hak sahipliği tanımaya uygun üçüncü kişilere -kim bu uygun üçüncü kişiler- birinci fıkrada-
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ki şartlarla satılır." deniyor. Bize, çok muğlak gelen bir tabir. Bu itibarla, kanun metnini görmek 
istedik; çünkü, tereddüte düştük. Yani, köylü vatandaşın adına tespit edilen bir yerin rayiç bedeli
nin bulunması da... Yüksek bir rayiç bedel konulduğunu düşünelim; bir yıl içerisinde^ o köylü va
tandaş parasını ödeyemezse, ihaleye çıkarmak suretiyle hak sahiplerine verilecek. 

Şimdi, bakınız, 2 nci maddede ne deniliyor: "Geriye dönük beş yıl..." Yani, bu kanun çıktık
tan sonra, geriye doğru beş yıl müddetle orada oturmuş bulunan bir kimse' hak sahibi olacak. İlk 
kanun 1990 yılında çıktı. 1990 yılında, diyelim ki, adam, hak sahibi değil, ormana yeni el koymuş 
veya bir başkasından cebren almış, köylü vatandaşın elinden işgal etmiş, villa yapmış -çünkü, son 
günlerde, ormanlarda, biliyorsunuz, bu kabil şeyler çok moda- veya buna benzer bir başka şey yap
mış, bilemiyoruz; beş yıl müddetle o yerde ikamet etmiş bulunmaları gerekir. Yani, eski kanun çık
tığı tarihte el koymuş olanlar, bugün, beş yılı dolduruyorlar. O gün hak sahibi olmayanlara bugün 
hak sahipliği veriliyor, geriye doğru beş yıl. 1990'da öteki kanun çıkmış; o zaman hak sahibi de
ğilse bile, bugün, hak sahibi olmuş oluyor; yani, bu kanun, bir noktada, işgale ve büyük çapta da 
şehirli işgaline imkân veren bir kanun. 

Tabiî, aslında, kanun teklifi, temelde köyler için getirilmiş olmakla birlikte "hak sahipliği ta
nımına uygun kişiler" tabiri çok muğlak. Beş yıl müddetle o yerde ikamet etmiş olmak ve o yer nü
fusuna kayıtlı olmak... Biraz önce söylediğimiz gibi, fevkalade muğlak bir kanun teklifidir. Aslın
da, köylünün, elindeki yerlerden istifadesine mâni hiçbir hüküm yok. Anavatan Partisi döneminde 
çıkarılan 2924 sayılı Kanun bunu yerine getiriyor. Bugüne kadar, bu Meclis kürsüsünden, Anava
tan Partisi sözcüleri, 2924 sayılı Kanunun niye tatbik edilmediğini defaatle sordular... 2924 sayılı 
Kanun tatbik edilmedi. Tatbik edilse, köylümüz açısından ortada hiçbir problem yok. Halbuki, bu 
teklifteki bütün endişemiz, köylümüzün mağdur edilip buradaki imkânların başkalarına aktarılaca
ğı noktasındadır. Başlangıçta söylediğim gibi, bilhassa Karaburun Kanunundaki acıdan sonra, böy
le bir hadisenin, tam seçime giderken gündeme getirilmesini anlamak mümkün değildir. 

Üç dört milyon köylümüzün hakkını korumak yerine, onlara, 2924 sayılı Kanuna göre hak et
tiklerini vermek yerine, uzun zamandan beri, Anavatan döneminde, bizim zamanımızdan beri ge
tirilen kanunlar, devamlı kasaba ve şehir halkını korumaya matuftu; Anayasa Mahkemesi onları ip
tal etti. Şimdi, böylesine acil bir vaziyette, Anayasa Komisyonunun "Anayasaya aykırı" görmesi
ne ve Sayın Necmettin Cevheri'nin, Hükümet adına "bu teklif Anayasaya aykırıdır" demesine rağ
men, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan bazı tadillerle, bu kadar ciddî bir teklifin, şu anda, acil 
bir işmiş gibi -Meclisin bu kadar acil işi varken- gündeme getirilmesi, yine ileride bizi mahcup ede
cek bir netice doğuracağı endişesindeyiz ve böyle bir şeyin, yalnız köylüler için olduğu söylenirse, 
o zaman da kanuna lüzum olmadığını ifade ediyor; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Coşkun Gökalp; buyurun efendim. 
Sayın Gökalp, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sıra sayısı 754'e 1 inci ek olan, Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili 
Nevzat Ercan'ın; 2924 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini dile getirmek 
üzere huzurunuzdayım. Bu sebeple, Yüce Kurulu saygılarımla selamlıyorum. 

Şimdi, orman köylüsü, köyde yaşayan yurttaşlarımız, orman niteliğini kaybetmiş bağ, bahçe 
vasfında ulan arazilerin, elbette, kendi uhdesine geçmesini ister. Bu teklifle, orman köyünde otu
ran ve beş yıl süreyle de orada ikamet etmiş olan orman köylüsüne, bu imkân getirilmektedir. 
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Komisyonda, bu beş yıllık sürenin uzun olduğu, kısa olduğu tartışıldı; ama, neticede, beş yıl 
süreyle o köyde oturmak yeterli görüldü. Bunun, değerlendirilmesini, takdirini, biz, yine, Yüce Ku
rula bırakıyoruz. Bunu az bulanlar oldu, çok bulanlar oldu; ama, Komisyondan bu şekilde geçti. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu teklifte "3402 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde be
lirtilen askı ilanı hariç, diğer ilanlar yapılmaz" deniliyor. Yine, bu teklifle "kadastro çalışmaları so
nucunda belirlenen kişilerin, bu maddenin dördüncü fıkrasına göre gerçek hak sahibi olup olmadık
ları hususu, ayrıca Orman Bakanlığınca tespit edilir" hükmü getiriliyor. Hak sahiplerinin bu mad
de hükmünden yararlandırılmasında, sulu toprakta 40 dönüm, kuru toprakta da 100 dönümlük sı
nırlama getirilerek, bir kıstas esas alınmış bulunmaktadır. 

Bazı değerli arkadaşlarımızın, bu teklifin, sıkışık bir zamana getirildiği iddiaları vardır; bir ba
kıma da doğrudur; ama, ben, bu teklifin , orman köyünde yaşayan, orman köylüsü vasfında olan 
vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın sıkıntılarını bir nebze de olsa hafifleteceği inancındayım. Bu 
teklifin birtakım mahzurları olduğu düşünülse de, faydasının mahzurlarından daha fazla olacağına 
inanıyorum. 

Bu sebeple, bu teklifi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak desteklediğimizi belirtiyorum ve Yüce 
Kurulu saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) ' ' , . ' ' ' '• 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Hükümet adına, Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci; buyurun efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, şahsî söz vermeyecek misiniz? 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Hükümet, her zaman söz isteyebilir; ondan sonra, siz de söz is

terseniz, veririz. 
Sayın Oğuz, söz istiyor musunuz ? 
ALİ OĞUZ (İstanbul)'- Evet efendim. 
BAŞKAN - Peki efendim. ', ' '•'••* 
Buyurun Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2924 

sayılı Yasada değişiklik yapan teklif, yaklaşık altı yedi ay önce Yüce Heyetin önüne gelmişti; an
cak, bu teklife şehir ve kasabalar da dahildi. Biz, Hükümet olarak, bunun Anayasaya aykırı oldu
ğu, şehir ve kasabaların bu tekliften çıkarılması gerektiğini ifade ettik; teklif sahipleri, sonra, bu bö
lümünü çıkardılar. 

•'• 2924 sayılı Yasa, orman köylülerimizin kalkındırılması ve desteklenmesi maksadıyla çıkarı
lan bir yasadır; tamamen, orman köylülerinin göç etmemesi ve topraklandırılması maksadını taşı
maktadır. Esası, kadastro komisyonları tarafından, Anayasamıza göre, 31.12.1981 tarihi itibariyle, 
ilim ve fen bakımından orman vasfını kaybetmiş olan yerlerin, o köyde oturan ve hak sahibi olan 
köylüye verilmesinden ibarettir. Daha önce, bunlar, Hazineye çıkarılıyor, hazine, bunu, ihaleyle de 
başkalarına verebiliyordu. Halbuki, bizim maksadımız, orman köylüsüne, hak sahibi olan orman 
köylüsüne verilmesidir. Bunlar, orman içi köylüsü ve orman kenarı köylüsüdür. Maksadımız, bu 
insanların toprak sahibi olmasıdır. Burada tarım yapma şartı da yoktur. Yüce Kurulumuz, daha ön
ce, Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seberbcrlik Yasasını çıkardığı zaman, 2924 sayılı Ya
saya göre orman köylüsüne verilen bu yerlerde özel orman kurma imkânını da getirmişti. Öncelik
le, ilim ve fen bakımından orman vasfını kaybetmiş olan yerlerin yeniden ağaçlandırılması, orma
na kazandırılması için, Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Yasasıyla köylüleri
mize bu imkânı getirmiştik. 
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Şimdi, kendilerine, yani hak sahiplerine tapu verilecek ve dilerlerse, tapulu yerlerinde, diler
lerse özel orman yapacaklardır, dilerlerse başka tarımsal amaçlar için de kullanabileceklerdir. Bu
radaki maksat, başka yerlerden gelip, bu köyde, parayla bu tip yerlerin alınmamasıdır; hak sahbi, 
orman köylüsünün hakkının başkalarına verilmcmesidir. Bütün mesele, orman köylüsünü kalkın
dırmaktır. 

Burada, tahrip olan yerlerin verilmesi söz konusu değildir ve esasen, tahrip sonucu yapılan 
yerler mahkemelere verilmiştir. Kadastro komisyonları, esasen, bu tip yerleri orman dışına çıkar
mıyor ye buradaki yerler, Anayasamıza göre, ilim ve fen bakımından orman vasfını tamamen kay
betmiş yerlerdir. , 

Biz, orman köylüsüne büyük önem veriyoruz, orman köylüsünün kalkındırılmasına büyük 
önem veriyoruz, orman köylüsünün göç etmemesine büyük önem veriyoruz/Bunun bir göstergesi 
şudur: Türkiye'de, 1991 yılında, yani, orman suçlarından dolayı 350 bin dava dosyası varken, bu
gün, bu, 122 bine düşmüştür. Bu, orman ile halk barışıyor demektir; hasım değil, hısım oluyor de
mektir; bu, milletimiz, ormanı koruyor demektir. Bu nedenle, eğer, bu yerlerde, orman köylüsüne, 
tüzelkişilere, şahıslara orman kurma imkânını verirsek, daha çok orman alanlarımız daha çok ge
lişmiş olacaktır. 

Burada önemli olan bir konu da şu: Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki, cumhuriyet tari
hinde en az orman yangını 1995 yılında olmuştur. Bunda, orman köylüsünün, Yüce Meclisimizin 
çıkardığı yasaların ve halkımızın bilincinin çok büyük payı olmuştur; halkımız, orman varlığına sa
hip çıkmaktadır; bunu, son derece önemli bir gelişme olarak ifade etmekteyim. 

Bizim, Hükümet olarak, orman köylüsüne çok büyük önem verdiğimizi ifade ettim. 1995 yı
lında, orman üretim işlerinde çalışan 700 bine yakın insanımıza, geçmiş yıla göre yüzde 106 ilave 
zam verdik ve ayrıca, orman ürünlerinden elde edilen gelirlerden yüzde 20 daha ilave yaptık; yani, 
1995 yılında, orman köylümüze yüzde 126 zam verilmiş oldu. Rakamsal ifadeyle, Bakanlığımızın 
döner sermaye bütçesi 18,5 trilyon liradan 25,5 trilyon liraya çıktı. Yasal haklarla, kendilerine 15 
trilyon lira aktardığımız gibi, son yüzde 20 ilaveyle, orman köylüsüne, yüzde 56 pay aktarmış ol
duk; bu da, 18 trilyon lira yapıyor. Or-Köy kredileri ve diğer krediler bunun içerisine dahil değil
dir. 

Maksadımız, orman köylülerini kalkındırmak, onların refahlarını sağlamak ve ormanların, or
man köylüsü tarafından korunmasını temin etmektir. Bu yasanın temeli de budur. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Hiç de kalkındıkları yok Sayın Bakan; hepsi perişan... 

, BAŞKAN - Şahsı adına, Sayın Hasan Basri Eler; buyurun efendim, 

Süreniz 10 dakikadır. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; öncelikle, hepinize 

saygılarımı sunuyorum. 
Bu kanun teklifi üzerinde şahsım adına söz almaktaki amacım, bir konuyu sizlere açmak ve bu 

konuyu size belirttikten sonra, teklifin bu yönde yasalaşması için katkılarınızı beklcmemdir. 

Bence, bu yasa teklifi, yeterli değildir. Sayın Bakanım, bilhassa sizlere ve ortağımız olan Doğ
ru Yol Partisindeki değerli arkadaşlarıma arz ediyorum; farkında olmadan birçok şahsı küstürecek
siniz. Nasıl mı; size örnek vereyim: Burada, Doğru Yol Partisinden Edirne Milletvekili olan arka-
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daşlarımıza sorabilirsiniz; dedeleri, yüzyıllar önce, Bulgaristan'tan, Yunanistan'dan gelmiş, yö
remde "muhacir" denilen kişilere, o zaman, daha ziyade, mümbit olmayan, kenarda kalmış, denize 
yakın, ormana yakın olan yerler verilmiş. Yüzyıllar geçiyor; o insanlar, erkek çocuklarına, deniz
den uzak, ormana da uzak, kumsal olmayan, yani taban denilen yerleri, kız çocuklarına da, kumsal 
olan, mümbit olmayan topraklan veriyorlar. Bu arazi, dedesinin, atasının ve bu araziyi yüz yıldan 
beri de ekiyorlar. Kız çocukları evleniyor, ya o orman köyünde kalmıyor veya o ilçenin başka bir 
köyüne göç ediyor, gelin olarak gidiyor. Siz, ona, evlenmeyi yasaklayamazsınız. Yüz yıldan beri 
ektiği bu arazi babasından kalıyor ve kendisi de gelip bu araziyi ekmeye devam ediyor veya icara 
veriyor. Ormanla ilgili bir hukuksal durumu da var; orman kapsamından da çıkmış. Diyelim ki ta
pusunda 15 dekar veya 17 dekar görülüyor; ama, 20 dekar bir yeri ekiyor. Şimdi, siz, bu teklifle di
yorsunuz ki "siz, evlenemezsiniz, ormanın yanındaki köyden öbür köye kız da veremezsiniz veya 
göç de edemezsiniz." Bu teklif kanunlaştıktan sonra da "geriye doğru, burada beş yıl oturacaksı
nız" diyorsunuz. O insan, evlenmeden dolayı diğer köye gitmiş; ama, yürüyerek gidip geleceği bir 
mesafede ve o araziyi ekiyor... 

Değerli arkadaşlar, bakınız, kaş yapayım derken göz çıkarıyorsunuz. Ben, şahsen bu teklife 
karşıyım. Size, bu teklifin mahzurlu tarafını arz ediyorum ve Doğru Yol Partili arkadaşlarıma da 
sesleniyorum. Bu konuyla ilgili olan vatandaşlarımızdan, şu anda, görüşmeleri izleyenlerde vardır, 
ayrıca zabıtları da kendilerine dağıtacağım: 

Doğru Yol Partili arkadaşlarım, Trakya yöresinde -başta Enez olmak üzere- ve Çanakkale yö
resinde bu konudan dolayı oy kaybedersiniz. Bu, politik bir konuşma değil, söylemeyebilirdim de; 
ama, ben, ortak olmanın verdiği bir sorumluluk anlayışıyla sizi uyarıyorum. 

Ne yapmamız lazım; bugün, bu durumda olan on milyon köylümüz vardır ve bunların her üç 
kişiden biri davalı konumundadır; onu kurtarmaya bakınız. Onun ötesinde, orman,kadastrosunun 
bitirilmesini çabuklaştirıriız; orman köylüsü, sizden bunu bekliyor. 

, Şimdi, ilgisi olmayanları bu teklif kapsamına sokuyorsunuz ve "bir yil içerisinde almazsa, iha
leye verilecek" diyorsunuz. O zaman, orman köylüsü olmayan kişiler ihaleye girecek. 

Buradan rahmetle anıyorum, Doğru Yol Partisi Edirne il Başkanınım, biliyorsunuz, ormanla 
ilgili bir araziden dolayı, maalesef, vurulduğu iddiası vardır. Bu arkadaşımız, bununla ilgili olarak 
erdemli bir mücadele vermiştir. Yarın öbür gün gümrük birliğine ve Avrupa Birliğine gireceğiz. Siz 
kalkıyorsunuz, çıkaracağız böyle bir yasayla, Edirne'de, bu araziler için -bu arada, araziler de de
ğerleniyor- yeraltıyla ilgisi olan kişilere ihale imkânını açıyorsunuz; ama, onlar, orman köylüsü de
ğil, İstanbul'dan gelip parselleyecekler. Nasıl cevap yereceksiniz bunlara? Edirne'nin acısı var 
bunda, bak, Doğru Yol İl Başkanımızın davası hakkında iddia vardır; katiyetle suçlamıyorum, yan
lış bir şey. Bu kanunu geri çekin; Anayasa, zaten bu kanunu, iptal etmiş. 

Onun ötesinde, vakıf , maliye ve orman arazilerin ihalesini bağlı olduğu ilçede yapınız, İstan
bul'da yapmayınız. Gümrük malları da öyle... Kim biliyor onları?.. Ayrıca, belediyeye de bu ra
yiçten para gelir, onu da size öneriyorum. i 

Ayrıca, orman, hazine, maliye vakıf yerlerinin dağıtımında seçilmiş kişilere değer verelim; 
köy muhtarları ve ihtiyar heyeti onaylasın, o köye bağlı onlara olduğu ifade edilsi;. onların vere
ceği onaya göre, kaymakamın başkanlığında, her partinin temsilcilerinden oluşacak ilçe meclisle
rinin onayıyla bunlara dağıtalım; buna var mısınız?.. Niye maddede orman köylüsü diyorsunuz da, 
köy muhtarımızın, ihtiyar heyetimizin iradesini, tasarrufunu tamamen kaldırıyorsunuz ve böylece 
ihaleye girenlere, kapkaççılara imkân tanıyorsunuz?.. Buna cevap veremezsiniz. 
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Değerli arkadaşlarım, araziler bölünmüş, aileler çoğalıyor; nüfus çoğaldığından, bu arizelerin 
ikinci, üçüncü ele gitmesi doğaldır, beş yıl gibi bir süre koymakla zilyetlik hakkını yok ediyorsu
nuz. Kanunda, bir yerde kadastro mahkemesi davası görülürken -burada hukukçu arkadaşlarımız 
var, bilirler-ilk tutanak nedir, zilyetlik hakkı var mı diye, ona bakılır. Mahkemeler, bugün, bunu da
yanak alarak, ona göre, şahıslara, hazine arazilerini veyahut da hukuka dava konusu olan hususlar
da zilyetlik hakkını veriyor. . ' . ' • . . ; 

. Oysa, siz, bu kanunda şunu getirebilirdiniz: Bakınız, var mısınız buna; elli yıl zilyetlik hakkı 
deyin, kabulüm, en az yirmi yıl deyin. Benim atamdan kalmış, ikiyüz yıldan beri burayı ben eki
yorum; nasıl olur da siz orada oturmayı zorunlu tutarsınız?.. Benim göç etmeye hakkım yokmu?.. 
Bu, Anayasaya aykırıdır. Değerli arkadaşlarım, ayaküstü kanun çıkarıyorsunuz, zilyetlik hakkını 
tanımıyorunuz, hesap veremeyeceksiniz! 

Ben, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili olarak buna karşıyım, yeterli değildir; va
tandaşı küstüreceksiniz, Trakya'da düşen oyu daha çok düşüreceksiniz. 

Size, şunu öneriyorum: Müktesep hakkı elden almayın, zilyetlik hakkını ortadan kaldırmayın. 
Ayrıca, yeni bir kanun çıkardık -bu kürsüden defalarca söyledim- bütün köylümüz sizinle beraber. 
Ne demiştim size; gelin, modern ağıllara koşul koymayın. Tarımı, ormancılığı, hayvancılığı birbi
rinden ayırt ederek, birtakım yasalar getirip çözüm ararsanız, yanlış noktaya varırsınız. 

Bakın, bir süre önce bir kararname çıkardık. Bu kararnameyle, Orman Bakanlığımız, 9 trilyon 
lirayı -gerçi 18 trilyon ya- yüzde 20 faizle, yine hayvancılıkla ilgili köylümüze kullandırdı. B da, 
Cumhuriyet Halk Partisinin koalisyona girmesinin bir koşuluydu, önkoşuluydu. Bu neydi; tarımı 
ve hayvancılığı iyileştirecek tedbirlerdi, bu tebdirleri iki iktidar ortağı aldı. Bu kredi, yalnız, Doğu 
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için değil, tüm Türkiye'de besicilik yapan köylümüz 
için tabiî, besleyebileceği hayvan sayısıyla sınırlı olmak üzere verildi. Bu, çok iyi bir şeydir. Bu, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bizim öne sürdüğümüz temel koşullardan biridir. Memura, emek^ 
liye, dul ve yetime maaşının verilmesi yanında, hayvancılık konusunda, son olarak, 9 trilyon lira 
gönderdik. v ' 

Bu krediyi nasıl kullandırdık; örneğin, besicilikte en,az 10, en fazla 50 hayvan besleyecekle
re; süt inekçiğinde ise, en az 3, en fazla 15 ineği olanlara ve isteyen her şah,sa verebileceğiz dedik; 
Yine, koyunculuk için, en az 50, en fazla 250 koyun besleyebilecek olanlara da, yine yüzde 20 fa
izle, ilk sene anapara ödemesiz - yalnız faizini ödemek üzere- ileriki yıllarda ödemek koşuluyla, 
toplam 9 trilyona yakın bir kredi kullandırdık, böylece, hayvancılık yapan köylümüzün yüzünü 
güldürdük. Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili olarak, daha koalisyonun başında, bunu köylü
ye müjdelemekten gurur duyuyorum. 

Bu şekilde, geniş bir tabana yayılan, bütün köylümüze -parti ayırmaksızın- eşit bir şekilde da
ğıtacak şekilde önlemler alırsak, köylüyü sevindiririz, "orman köylüsüne" deyip atmayın; orman 
diye bir şey yok, bu arazi orman alanı olmaktan çıkmış, yüz yıldan beri, bu insanlar, bu yerleri ekip 
biçiyor; yani, tarım arazisi olarak kullanılıyor ve bunu da, muhacirlerin, gelinleri, kız çocukları eki
yor. Bütün muhacirleri ve Trakya'daki, hemşerilerimizi, bu kanunla -başta- küstüreceksiniz. Doğ
ru Yol Partisini uyarıyorum, bu kanun teklifini derhal geri çekiniz. Yanlış bir uygulama yapıyorsu
nuz. Ben, burada politika yapmıyorum. Açıkça size söylüyorum ve uyarıyorum; buna ortak olmak 
istemiyorum ben ve bu kanun teklifini yeterli görmüyorum. Çok kişiyi küstüreceğiz değerli arka
daşlarım. Geliniz, bunu, koşul olarak, ataları veya ailesinin bu köyde oturduğuna dair muhtar ilmü
haberi, ihtiyar heyeti raporu alalım, en az yirmi yıl veya elli yıl diyelim. Bu araziyi ektiğine, zilyet
ti olduğuna dair beyanname de isteyelim. Bu koşulları yerine getirirse, hak sahiplerine verelim. Siz, 
nasıl olur, bir kanuna, diğer kanunun zilyetlik hakkını... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Eler, bitirir misiniz efendim. 
Buyurun... 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Nasıl olur ki, yasalarda belirlenmiş olan zilyetlik hakkı
nı nasıl yok edebilirsiniz?... 

O nedenle, ben, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili olarak bu yasa teklifini yeterli 
görmüyorum... 

MELİH PABUÇÇUOĞLU (Balıkesir)- Mevzuatı bilmiyorsun... 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - . . . ve değerli Doğru Yol Partili arkadaşlarıma da buradan 
öneriyorum; bunun düzeltilmesi, önerilen nispette yapılması için uyarıyorum ve ayrıca, Hazine ara
zilerini ekmiş olanların anaparaları, ecrimisil borçları artmıştır, bunlara da, tarım kredi kooperatif
lerinde olduğu gibi bir affın getirilmesini öneriyorum. Böyle önlemler getirirsek, daha iyi olur. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eler. 

Şahsı adına; Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; Balıkesir Milletvekili Melih 
Papuçcuoglu ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi üzerinde görüşümü arz 
etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum 
efendim. / 

Değerli arkadaşım Melih Beyin, bu kanun teklifi üzerindeki çok büyük emeğini biliyorum. Al
lah razı olsun, kendisi, Anayasa Komisyonumuza geldiği zaman dahi, dikkatimizi çekti ve bunun 
üzerinde, uzun müzakerelerle katkıda bulunmaya çalıştık. 

Yalnız, burada, Anayasa Komisyonu raporunu görmedim; arkadaşlarımız, sadece, Tarım Or
man ve Köyişleri Komisyonunun raporunu eklemiş. Ancak, Anayasa Komisyonunun bu husustaki 
görüşünü, raporda olduğu gibi, 4 bent halinde görüyorum; önümüzdeki raporun başına eklenmiş: 1 
inci bentte şöyle deniyor: "Birinci maddesinin ikinci fıkrasına gerçek hak sahiplerini mağdur etme
mek ve gerçek hak sahibi olmayanların da bu Kanundan yararlandırılmamaları amacıyla 'kayıtlı ol
maları' ibaresinden sonra gelmek üzere 'bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye yö
nelik beşyıl o yerde ikamet etmiş bulunmaları'ibaresi eklenmiştir." 

Biraz önce konuşan Hasan Bey kardeşimin de ifade ettiği gibi, arkadaşlarımızdan da,bu beş 
yıllık müddeti az'görenler var. Medenî Kanunda, iktisabı müruruzaman yirmi yıl olarak çok uzun 
tutulmuş; ama, burada, beş yıl tutulmasındaki esbabı mucibeyi bilemiyorum; ama, tahmin ediyo
rum ki, söz aldığı zaman, Sayın Bakanım, belki burada ifade edecek, veya belki Melih Bey karde
şimiz bu husustaki tereddütlerimizi bertaraf edecek. 

Ancak, değerli arkadaşlar, şunu ifade edeyim ki, daha evvel, 3 üncü maddede, şehir ve kasa
balarda bulunan ve şehir hudutları içerisinde bulunan eski orman arazilerinin durumuyla da ilgili 
hükümler vardı. Bizim, orada, lehte bir görüşümüz oldu. Bugün, İstanbul'da, Sultanbeyli, Ümrani
ye, hatta Beykoz'un ve daha birçok ilçemizin kıyılarında orman vasfını kaybetmiş bulanan arazile
rin, çok el değiştirerek, bugün, son şagillerine, son zilyetlerine intikal etmiş olduğu bir gerçek. Bun-
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ların da korunması, mağdur edilmemesi, eğer, bedel alınacaksa, ilk satanlardan itibaren bu bedelin 
alınmasının uygun olacağı görüşünü Anayasa Komisyonunda ifade etmiştik. Çıkarılmış olması, bir 
bakıma, isabetsiz olmuştur diye düşünüyorum; çünkü, bu kanun teklifiyle birlikte o da halledilme
liydi. 

Ancak, arkadaşlarımız "gerek basından, gerekse ilgili yerlerden çok büyük tepki aldık" diyor
lar; ama, bu tepkiyi her zaman alıyoruz, kimse memnun olmuyor ki zaten... Çıkardığımız kanunlar 
bir kısmını memnun ederken, bir kısmını da fevkalade huzursuz ve rahatsız ediyor; herkesi mem
nun etmek mümkün değil; ama, yeter ki adaleti gözetmek imkânı olsun. Eğer, bu gayretlerimizle 
adalet gözetiliyorsa, tepkiden çok, daha ziyade kimi memnun edeceğiz, bunlar hak sahibi mi, yap
tığımız adil ve isabetli mi bunun üzerinde durmakta fayda var; yoksa, biricisini insanlar tabiî ki 
memnun olmayacak. 

Bizim gayemiz, büyük köşkler ve kâşaneler kuran, özellikle Ümraniye-Beykoz arasında
ki koca bir ormanda, büyük trilyonluk köşkler kuran insanları faydalandırmak değil; ama, burada
ki kanundan anladığımız şu ki: Orman vasfını kaybetmiş olan bir arazinin, orada - orman köyün
de- 5 yıl ikâmet etmiş ve orada hakkı olduğu bilinen kimselere verilmesi şeklinde. 

Daha evvel, bunlar Hazineye intikal ediyor, ondan sonra orman köylülerine intikal ettiriliyor
du. Şimdi ise, doğrudan doğruya, özel bir kanunla, 2924 sayılı Kanunla, orman köylülerinin kal
kınmalarını destekleme hususunda çıkarılmış olan kanunla bunların verilmiş olduğu ifade ediliyor 
ki; herhalde, o kanunda da, bundan istifade edecek kimselerin durumlarının ve onlarla ilgili hüküm
lerin karar altına alınmış olması iktiza eder. 

Burada, tabiî, kanun teklifi birdenbire önümüze geldiği için inceleme fırsatı da yok; arkadaş
larımız, birdenbire getirdiler, önümüze koydular. O hususta da arkadaşlarımızın "zamansız gelmiş
tir" şeklindeki itirazlarına katılmamak da mümkün değil; ama, buraların orman vasfını kaybetmiş 
olduğu ve bu yerlerde Hazine çalışmalarının olduğu, hazineye intikal etmeden hak sahiplerine ve
rilmesi hususunda bir prensip kararı olduğu ve kanun gereği olduğu ifade edildi. Bunların özel or
man yetiştirme hususundaki gayretlerini ve millî ağaçlandırmayı teşvik etmek maksadıyla getiril
miş olduğu da ifade edildi. Özel orman kurma hususundaki gayretlerin memleketimize faydaları 
ifade edildi. Buraların başkalarına veril mey jceği, sadece, orman köyünde oturan ve 5 senesini de 
doldurmuş olanlara verileceği ve özellikle orman değil, orman vasfını kaybetmiş olan bu topraklar 
üzerindeki tasarruflardan ibaret olduğu ifade edildi. Sayın Bakan'ın da 350 bin davayı, 120 bin 
noktasına çekmiş olmamızın, bu gayretlerimizden doğduğunu ifade etmiş olmasının da; yine, bu
rada, zikre değer bir husus olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir de "son senelerde, orman yangınlarının fevkalade büyümesi karşı
sında, bu kabil gayretlerin, orman yangınlarını da azalttığını" ifade etti Sayın Bakan. Bugün, eğer, 
söndürme hususunda, orman yollarının bir an evvel ikmal edilmesi, söndürme malzemelerinin bir 
an evvel tamamlanması hususuna önem verilirse; ben, ümit ediyor ve düşünüyorum ki, bundan son
ra, orman yangınları daha da az olacaktır. 

İşi olan orman açmaz; işi olan orman yakmaz; işi ve aşı olan orman kesmez ve işi ve aşı olan, 
ormanı korur diye düşünüyorum. Bunlar üzerinde çalışılmadan, sadece, geçici zamanlarda, davala
rın ve orman yangınlarının azalması bizi ümitlendirmesin. Teeddüben arz ediyorum: Aç olan, bir 
hayvan dahi olsa, duvar yıkar; onun için, aç olan insan da devletini yıkar, ormanını yakar. Bu hu
susta, önce, halkımızın doyurulması, iş temini, onun, ormanı yıkıp, yakacak, kesecek veya açacak 
şekilde fiillere tevessül etmemesinin temini gerektiğini ifade ediyorum. 
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Orman köylüsüne, yüzde 56'lık bir payın aktarılması ve 18 trilyonluk özel bir payın da ilave 
edilmesi ve kendilerine verilmesi, tabiî ki, sevindirici bir konu. Daha başka tedbirler de alınarak, 
ormaniçj köylülerimizin, özellikle maişetlerinin temini ve ormanın korunması hususunda, hem eği
tilmesi hem de ormanı kesecek noktadan, daha müreffeh, daha sağlıklı bir noktaya çekilmesinin za
ruretine" inanıyorum ve bu maddenin kaldırılması hususunda, Komisyonda verilen kararın da isa
betsizliğine işaret ederek, 3 üncü maddenin de mutlaka yeniden getirilerek; 50 seneden beri, sade
ce zilyetliği devam eden ve üzerinde üç beş değil, koca katlarla apartmanlar yapılmış olan ve koca 
şehirler oluşmuş olan yerlerdeki arazilerin- halen, apartmanların altındaki arazilerin- orman arazi
si olduğunu düşünürselc; oradaki insanları da sağlıklı bir ikamete, konuma ve yerleşime sahip kıl
mak için, o pürüzlerin de giderilmesinin bir zaruret olduğunu ifade ediyorum: Bu teklifi hazırlama
da emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum, memleketimiz ve milletimize hayırlı olmasını dile
yerek, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 

BAŞKAN-Tamam. ' 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini.oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım: Maddelere ge
çilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.05 

@ 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.20 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 
•• © : — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/ . - Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan 'in; 2924 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/1099) (S. Sayısı: 754 ve 754'e 1 
inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin tümü üzerinde yapılan müzakerelerden 
sonra, maddelerine geçilmesinin oylanması sırasında karar yetersayısının aranması istenmişti; ya
pılan oylamada karar yetersayısı bulunamadığından, birleşime ara vermiştim; şimdi, maddelere ge
çilmesini yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. < 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 2924 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına "3402 sayılı Kadast
ro Kanununa göre bu yerlerin kadastrosu öncelikle yapılır." cümlesinden sonra gelmek üzere aşa
ğıdaki cümleler eklenmiş ve iptal edilen dördüncü ve beşinci fıkraları yeniden düzenlenmiştir. 

Kadastro çalışmaları sırasında, fiilî kullanım durumuna göre sınırlandırması ve Hazine adına 
tespit yapılacak bu yerler üzerindeki muhdesat ile tasarruf edenlerin isimleri, kadastro tutanağının 
beyanlar hanesinde gösterilir. 3402 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen askı ilanı hariç, 
diğer ilanlar yapılmaz. Kadastro çalışmaları sonucunda belirlenen kişilerin, bu maddenin dördün
cü fıkrasına göre gerçek hak sahibi olup olmadıkları hususu, ayrıca Orman Bakanlığınca tespit edi
lir. Hak sahiplerinin bu madde hükmünden yararlandırılmasında, sulu toprakta 40, kuru toprakta 
100 dönümlük sınırlamaya uyulur. 

Yararlanacak kişilerin hak sahibi olabilmesi için, orman köyü nüfusuna kayıtlı olmaları ve bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren'geriye yönelik en az 5 yıl müddetle o yerde ikâmet et
miş bulunmaları gerekir. 

Rayiç bedelin belirlenerek hak sahiplerine tebliğinden itibaren hak sahiplerince bir yıl içinde 
satın alınmayan yerler, ihale ile hak sahipliği tanımına uygun üçüncü kişilere, birinci fıkradaki şart
larla satılır. 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon, burada, birinci fıkrada "cümlesinden sonra gelmek üzere aşağı
daki ilave eklenmiş ve iptal edilen dördüncü ve beşinci fıkraları yeniden düzenlenmiştir" ifadesin
de "ilave" kelimesini kaldırarak, yerine "cümleler" kelimesini ilave ettik; çünkü, bir fıkraya, belir
li birkaç cümle ekleniyor, cümle eklenince de "cümleler" demek lazım "ilave" kelimesi uygun düş
müyor. 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI SAMİ SÖZAT (Balıke
sir) - Tamam efendim. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Nevşat Özer; buyurun. 
Süreniz 10 dakika efendim. 

ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerimin hemen başında Muhterem Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Bu vesileyle, Balıkesir Milletvekili Sayın Melih Pabuççuoğlu ve Sakarya Milletvekili Sayın 
Nevzat Ercan'ın, orman köylülerinin kalkınmasıyla ilgili 2924 sayılı Kanunun bazı maddelerini de
ğiştiren tekliflerin^dört yıldan beri çok ağır şartlarda yaşayan ve Sayın Bakanın ifade ettiği gibi ol
mayıp, her yıl ağır enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen orman köylümüz ve orman işçimiz 
için hayırlı olması dileğimi ifade etmekteyim. 

Değerli milletvekilleri, Meclisimizin gündemine son saniyede, son salisede getirilen, takriben 
4-5 milyon nüfusu enterese eden, yine takriben 5 milyon dönüm kadar Hazineye ait arazinin tasar
rufunu enteresc eden böyle bir kanun teklifinin, cumhuriyet hükümetleri tarafından değil de, çok 
değerli arkadaşlarımız Balıkesir Milletvekili Sayın Melih Pabuççuoğlu ve Sakarya Milletvekili Sa
yın Nevzat Ercan tarafından getirilmiş olmasını; bir yandan, takdirle, saygıyla karşılıyorum; ancak, 
bir yandan da esefle karşıladığımı, önemle, sözlerimin başlnda vurgulamak istiyorum. 

Zira, demin de arz ettiğim üzere, carî günler içerisinde 3 milyon dönüm kadar alanı, müstak
bel günler içerisinde 5 milyon dönüm kadar alanı enterese eden ve 5 milyon nüfusu enterese eden 
bir olayda, cumhuriyet hükümetlerinin gündeme almayışını büyük bir üzüntüyle karşıladığımı bir 
kez daha ifade etmek istiyorum. 

Orman köylüsüne ve orman işçisine çok önem verdiğini, her defa, sözlerinin başında diline 
persenk eden Sayın Bakanın, bu olayın hiçbir yerinde olmamasını, yine, Sayın Bakanın Bakanlığı 
adına üzüntü verici bulmaktayım. Zira, bu denli önemli bir kanun teklifinin hiçbir yerinde Sayın 
Bakan bulunmamaktadır. Böyle önemli bir kanun teklifinin, 50 nci Hükümet tarafından getirilme
si, Anavatan Partisi Grubu ve bizim tarafımızdan, saygıyla, şükranla karşılanırdı; ama, buna rağ
men, değerli millctvekillerimizin getirmiş olmasını takdirle karşıladığımızı peşinen ifade ediyo
rum; ama, kadere bakınız ki, 50 nci Hükümetin bu işlerle ilgili Bakanı Sayın Necmettin Cevheri, 
bu kanun teklifinin Anayasaya aykırı olduğunu iddia etmektedir ve Anayasaya aykırı olduğunu id
dia eden hükümet yetkilisi bir yanda, Hükümet adına, Orman Bakanlığını temsilen, Hazineyi tem-
silen hükümet koltuğunda oturan Sayın Bakan bir yanda bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu olayı, 
cumhuriyet hükümeti olayı gibi değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi olayı gibi değerlendirmenin 
doğru olacağını, önemle, sözlerimin başında vurgulamak istiyorum. Zira, bu olayın hiçbir yerinde, 
hiçbir noktasında, Hükümetin en ufak bir katkısı olmamış; hatta, bu olayı kösteklemek için, her ne
vi gayreti göstermiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, Anayasamızın 170 inci maddesine baktığınız zaman, iki önemli olayı kap
sadığı görülecektir. Birincisi, 31.12.1981 tarihi itibariyle, bilim ve fen bakımından orman vasfını 
kaybetmiş arazilerin, Hazine adına, orman rejim dışına çıkarılabileceğini ifade etmektedir. Diğer 
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bölümü ise, köy ve kasabaların toplu halde bulunduğu yerlerle birlikte, bazı köylerin orman içeri
sinde kalmalarının mahzurlu olacağı mütalaasıyla, o köylerin taşınarak, orman olarak kalmasında 
fayda mütalaa edilmeyen yerlerin de, orman rejimi dışına çıkarılarak, o köylerin halkına tahsisi ve 
köylülerin terk ettiği yerlerin de orman olarak kalmasını içermektedir. O itibarla, bu kanun teklifi
nin 1 inci maddesi, Anayasamızın 170 inci maddesinin birinci bölümünü kapsamaktadır. Yani, Ha
zine adına, orman rejimi dışına çıkarılan ve orman köylülerimiz tarafından kullanılanları kapsa
maktadır. Yine, bu teklifin 2 nci maddesi ise, Anayasamızın 170 inci maddesinin ikinci bölümünü 
kapsamaktadır; yani, orman içinde kalması doğru bulunmayan köylerimizin, orman olarak kalma
sı doğru bulunmayan yerlere taşınması ile köylülerimizin terk ettiği yerlerin de ormanlaştırılması 
konusunu kapsamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu teklifin, getirdiği bu hükümler itibariyle, Danışma Meclisi tarafın
dan getirilen kanundan önemli bir farkı bulunmamaktadır. Yine, Anavatan İktidarları döneminde 
getirilen 2924 sayılı Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren 3763 sayılı Kanunun getirdiği hüküm
lerden önemli farklılıklar getirmemektedir; hatta, bazı handikaplar getirmektedir. O itibarla, getiri
len teklifin önemli eksikliklerinin olduğunu vurgulamak istiyorum; ancak, ben, burada, Cumhuri
yet Hükümetini, 50 nci Hükümetin ve bu olayları bildiğini zanneden Sayın Bakanın, Anayasa de
ğişikleri içerisinde, Anayasa değişiklikleri görüşülürken, 5 milyon nüfusu enterese eden, Hazine 
adına rejim dışına çıkan binlerce köyü enterese eden bu konuyu da gündeme getirerek, kasabaları, 
şehirleri, beldeleri de çözmesini beklerdim. Zira, ormanların dağılımının, bölgesel bulunuşunun 
köylere bağlı olmadığını hepiniz çok iyi bilmektesiniz. Bu konu her gün, her yerde speküle edile
bilmektedir; İstanbul'da, hatta Ankara'da, hatta İzmir'de, Antalya'da, Muğla'da, Trabzon'da, Zon
guldak'ta, Hakkâri'de ormanlarımız bulunmaktadır. 

Getirilen bu teklifle, Anayasaya muvazi olarak, sadece orman köylüleri istifade edebilmekte
dirler; ancak, buna rağmen, Danışma Meclisi tarafından getirilen 2924 sayılı Kanunun, o gün itiba
riyle uygulanabilirliği, bugün dahi caridir. Buna rağmen, Anavatan İktidarları döneminde getirilen 
2924 sayılı Kanunu değiştiren 3763 sayılı Kanunla da gelen hükümlerle de, halen, cari şartlar içe
risinde orman köylülerimiz adına her nevi orman rejimi dışına çıkarılmış, Hazine adına rejim dışı
na çıkarılmış yerlerin orman köylülerine verilmesinde hiçbir beis bulunmamaktadır. Ancak, kade
re bakınız ki, her şeyde olduğu gibi, bir saat sonrayı, bir kilometre öteyi göremeyen, bu cılız, bu 
basiretsiz, bu zayıf İktidar, maalesef, dört yıl sonra bu olayı görebilmenin gayreti içinde olmuş, ma
alesef, onu da istenilen seviyede, istenilen dağılımda, meseleyi çözecek tarzda getirememiş bulun
maktadır; ama, dört yıl sonra da olsa, Yalova köylerinde de olsa, Sayın Bakan, Sayın Pabuççuoğ-
lu ile Sayın Ercan'ın getirdiği kanun teklifini, kendisi yapıyormuş gibi, köylere deklare edebilmiş
tir. Ama, bir daha söylüyorum: Bu teklifle, Cumhuriyet Hükümetinin hiçbir ilgisi yoktur; bu tek
lifte, sadece milletten yetki almış değerli milletvekillerinin ve Yüce Meclisin büyük etkinliği var
dır. 

O itibarla, orman köylüsünü, orman işçisini sevdiğini söyleyen, istisna akitlerle, ilkel akiller
le orman köylüsünü çalıştıran, orman işçisinin günübirlik işine son veren bu cılız İktidar, bu cılız 
yönetim, bu basiretsiz ve bu kötü yönetim, burada orman köylümüz ve orman işçimiz adına hiçbir 
şey demeye hak ve yetki sahibi değildir. 

O itibarla, olayın çok geniş boyutlu olduğunu, olayın Anayasa cephesinin olduğunu ve orman
larımızın yurdumuz genelinde dağılımında, sadece orman köylerimizi hududun içinde kapsamadı
ğını; ancak, Anayasamızın 170 inci maddesinde, orman köylerinin taşınması ve kalkınması mak
satlı, orman köylülerine rüçhaniyet veriyor olmasından dolayı, Anayasaya takılması nedeniyle, ola-
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- yın kısmî bir bölümünün eskiden beri çözümü vardı; ancak, bu İktidar, işte ben bu meseleye son 
anda, son saniye yetiştim, ben de arkadaşlarımın düşüncesine katılıyorum, katkıda bulunmak isti
yorum düşüncesiyle, bir yandan köstekleyerek, bir yandan destekler görünerek, olayı bu noktaya 
getirmiş bulunmaktadır. O itibarla, Anayasamızın 170 inci maddesine muvazi olarak, bilim ve fen 
bakımından orman vasfını kaybeden, Hazine adına rejim dışına çıkarılan ye orman köylülerimiz ta
rafından kullanılan yerlerin sahiplerine bir yıl müddetle satılıyor olmasını, bir yıl zamanı çok sınır
layıcı bulmakta olduğumu, bu kabil yerlerin sahiplerinin olmaması halinde bunun ihaleyle satılıyor 
olmasını doğru bulmadığımı... 

MELİH PABUÇÇUOĞLU (Balıkesir) -İhale yok canım... 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) —... Millî Ağaçlandırma Seferberliği Kanunu çıkararak ormanla
rı çoğaltacağını söyleyen Sayın Bakanın, sahiplenilmeyen o yerlerin sahiplenilerek ormanlaştırıl-
ması lazım geldiğini ve bu vesileyle, orman içinde kalan köylerimizin ve taşınacak köylerimizin 
problemlerine ve orman işçilerimizin problemlerine, derdine deva olmasını diliyor; ancak, gerçek 
çözümün, Anayasamızın 170 inci maddesinin değiştirilmesiyle mümkün olabileceğini ifade ediyor; 
Muhterem Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Özer. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kemalettin Göktaş; buyurun. 

Süreniz 10 dakika. 

REFAH PARTİSİ GRUBU ADINA KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi üzerinde Refah Par
tisi Grubu âdına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce hepinize saygılar sunarım. 

Ben, milletvekili olarak, bu konuyu, sanıyorum, dört beş defa, gerek Meclisin kürsüsünde ol
sun gerekse Plan ve Bütçe Komisyonunda Orman Bakanlığı bütçe görüşmelerinde olsun dile getir
miştim; ama, Hükümet, maalesef, bu güne kadar, bu konuya karşı hiçbir duyarlılık göstermemiştir; 
şimdi, böyle alelacele getirmesi, tamamen, orman köylüsü nezdinde politik bir prim yapabilir mi
yim düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Bu Hükümetin sicilinde vardır. Her seçim döneminde ay
nı şeyi yapmaktadır. 

Bakınız, geçmişte, Kilis Belediye Başkanlığı seçiminden bir gün önce orayı vilayet yapmıştır. 
Şimdi de, seçim gelecek diye, perişan ettiği orman köylüsünün oyunu alabilir miyim düşüncesiyle 
bu kanun teklifini getirmiştir. 

Esasında, bu kanunu, gönül isterdi ki, Hükümet bu kanun değişikliğini bundan üç dört sene 
önce bu Meclise getirsin; ama, maalesef, politik yatırım olsun diye, bu ve buna benzer tasarı ve tek
lifler bu Meclise gelmektedir. Ben, burada şunu söylemek istiyorum: Hükümet, şu anda neyi geti
rirse getirsin, Yüce Milletimiz, bu Hükümetin yapmış olduğu icraatlara bakacak, bu Hükümetin si
ciline bakacak, bu Hükümetin karnesine bakacak ve bu karneye göre rey verecektir ve inşallah, 24 
Aralıkta bu Hükümeti de sandığa gömecektir. 

Değerli arkadaşlar, bu kanun, dolayısıyla, orman köylüsü, devletle âdeta mahkemelik olmuş, 
binlerce dava açılmış; köylü, mahkeme kapılarında kalmış ve birçok orman köylüsü davayı kaybet
miş. Yıllarca kullanmış olduğu, arazi, âdeta elinden alınmak istenmektedir. Mesela, bizim Trab
zon'da, Tonya'da, İskenderli'de, Maçka'da, Şalpazan'nda, Sürmene'de, Hayrat'ta, Çaykara'da, 

- • 3 7 0 - , ; . ' • . ; : - ; ; : • • • • 



T.B.M.M. B : 1 8 30 .10 .1995 0 : 2 

Of'ta, hatta Araklı'da ve birçok ilçede, yöremde yapmış olduğum seçim gezilerinde bunun şikâyet
lerini dinledim ve bu konuda halkın mustarip olduğunu duydum. Bundan dolayı da bu Meclisin 
kürsüsüne bu konuyu getirdim; ama, Hükümet, bunu, hep seçim yatırımı olarak kullanmaktadır. 

Şimdi, bakınız, maddenin son fıkrasında "rayiç bedelin belirlenerek hak sahiplerine tebliğin
den itibaren, hak sahiplerince bir yıl içinde satın alınmayan yerler, ihaleyle, hak sahipliği tanımına 
uygun üçüncü kişilere, birinci fıkradaki şartlarla satılır" daniliyor. Aslında, orman köylüsü, uygu
lamış olduğunuz ekonomik politikalar yüzünden iflas etmiş, perişan hale düşmüştür. Burada, bu 
arazilerin orman köylüsüne satılması ve onların da, bu arazileri, böyle bir yıl içinde satın almaları 
mümkün değildir. 

Bu itibarla, burada, orman köylüsüne parayı ödemesi için en az birkaç yıl süre tanınması la
zım. Hatta bundan dolayı da, bazı devlet bankalarından köylüye faizsiz kredi verilmesi lazımdır. 

Bu itibarla, bu teklifin politik, olduğunu, seçim çıkarına, seçim menfaatına dayalı bir teklif ol
duğunu belirtir; hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 

DYP Grubu adına, Sayın Melih Pabuçcuoğlu; buyurun efendim. 

Konuşma süreniz 10 dakika. 

DYP GRUBU ADINA MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; tekrar kıymetli huzurlarınızı işgal ettiğime üzgünüm. 

Benden evvel görüşlerini ifade buyuran Refah Partisi temsilcisi arkadaşım bu kabil satılacak 
yerlerin hiç olmazsa taksitle satımının yapılmasını, bu konuda alacaklara imkân tanınmasını öngör
düler. Oysaki, sözlerimin başında, ilk konuşmamda da ifadeye çalıştığım gibi, bu durumda bulunan 
yerleri kullanan kişelere, rayiç bedeli peşin veya 10 yıllık süre içinde ve eşit taksitle alınmak üze
re; Tarım-Orman Bakanlığınca satılır hükmü bulunmaktadır; yani, bir yanlışlığa mahal verilmeme
si bakımından arz ediyorum. Saniyen, burada, "taksit ödemelerindeki borçlanmalara da Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasının zirai kredilere uyguladığı yıllık faiz oranı uygulanır" hükmü konul
muştur. 

Yine, tereddüt ettikleri diğer konuda, ihaleyle satılacağını ve ihaleye girmek suretiyle herke
sin bu gayrimenkulu iktisap edebileceğini ifade ettiler. Bu görüşte de hata bulunmaktadır. "İhaley
le hak sahipliği tanımına uygun üçüncü kişilere satılacaktır. Hak sahibi kişi, kimdir; her şeyden ev
vel, orman nüfusuna kayıtlı olması gereken kişidir. Binaenaleyh, orman köylüsü olmayan kişiye bu 
taşınmazın satılması söz konusu olmayacaktır. 

Ben, Grubum adına, tavzih bakımından söz almış bulunuyorum. 

Saygılarımı sunuyorum; teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Pabuçcuoğlu. 

Sayın Hüseyin Erdal, buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 2924 

Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 1 inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunu-' 
yorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, burada birkaç noktayı hatırlatmak istiyorum. Öncelikle, bu teklif zamansız 
gelmiştir. Bu, politik bir yatırımdır. Biz isteriz ki, bütün orman köylülerimiz, kullanmış oldukları 
arazilerin sahibi olsun ve geçimlerini sağlasın. Bu, iyi niyetli yapılırsa, güzel by-şey; ancak, şu an
daki teklif, zamansız gelmiştir, politiktir. Bu yönden karşı olduğumu söyleme^istiyorum, 

İkincisi; tabiî, bu araziler, işleyen, tasarruf eden şahıslara verilecek; ancak, burada, enteresan 
bir konu görüyorum. Teklif, orman arazisini satın alacak şahıslara, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce beş yıl müddetle orada ikâmet etmesi şartını getiriyor. O halde, 5 yıl önce gelmiş, ora
da yerleşmiş bir insan, şu tarlayı, şu araziyi bana verin dediği zaman, verilecek. Bu maddeye göre, 
orada uzun yıllar ikfımet etmiş, bu araziyi ekmiş ve orada bir hak sahibi olmuş,hükmü, fikri orta
dan kaldırılıyor. Bu, bir çelişkidir. 

Ayrıca, burada, bir konu daha var: Kadastro elemanları, bu hazine arazisini tespit edecekler. 
Bu tespit neticesinde, orada -şu andaki teklifteki gibi- tasarrufta bulunan, orayı kullanan şahsın üze
rine geçecekler. Bu teklifle, orman arazileri, oradaki şahıslara fiilen verilmiş oluyor; yani, herhan-
ği bir araştırma, soruşturma yapmadan, faydalı mı zararlı mı olduğu incelemesini yapmadan, ka
dastro elemanları, oradaki şahısların üzerine geçecek; ondan sonra da rayiç bedelle satılacak deni
liyor. Bu, çelişkili bir konudur. 

Ben, burada, şunu arz etmek istiyorum: Devlete ait bu arazileri süratle elimizden çıkarıyoruz; 
yanlış yapıyoruz. Bu, böyle olmasa da, keşke, bu araziler, kullanan vatandaşlara, yine, mülkiyeti 
devlette, Hazinede kalmak şartıyla kira usulü verilse çok daha iyi olurdu; çünkü, tapusunu verdiği
niz zaman, o şahıs orayı başkasına satar, bir kooperatife satar, oraya konut yapılabilir, başka tesis 
yapılabililir. Bunu gören diğer vatandaşlar da ormanı keserek, orman arazilerine sahip olur ve bu 
devam eder gider, ormanlar yok olur. 

Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel Kurulunda, elimizle, Hazine arazilerini, orman 
arazilerini, maalesef, devletten alıp vatandaşa veriyoruz ve bu yanlış icraatımızla... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Erdal, tamamlar mısınız efendim. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Bitiriyorum. 

...diğer orman bölgelerinde de ormanı keserek toprak elde etme yolunu açmış oluyoruz. Ben, 
bu teklife karşıyım. Yanlış bir tekliftir; çıkmaması daha hayırlıdır veyahut da, bu orman arazileri 
kiraya verilirse, yine, devletin üzerinde kalır; böylece, başka orman arazilerini de tahrip edip orma
nı ortadan kaldırma fırsatı vatandaşa verilmez. 

Temennim bu yasanın çıkmaması; ancak, Hükümet o kararı almış, çıkaracak; yine de yasanın 
hayırlı olmasını temenni eder; Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdal. 

Sayın Salih Kapusuz, buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz 754 sıra sayılı teklifle ilgili olarak şahsî söz aldım. . 

Öncelikle, bu teklifle, ülkemizde önemli problemlerden bir tanesine, parmak basılıyor; ancak, 
biraz önce, bu konularla ilgiH fikrini beyan eden arkadaşlarımızın da hatırlattıkları gibi, hazırlanan 
bu teklifi, esas itibariyle, orman köylüsü, orman içi köyler ve orman içi köylüsünün kalkındırılma-
sıyla alakalı bir bütün olarak değerlendirdiğimiz takdirde, yeterli olmadığı görülecektir. 
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Bu teklifle, orman bölgesinde yaşayan birtakım kardeşlerimizin "kanunlaşacak olan bu teklif, 
acaba benim problemimi kökten, temelden çözebilir mi" diye beklentileri var; ama, özellikle Sayın 
Komisyon Başkanıma şu hususu vurguluyorum ki, hiç de öyle olmayacak; çünkü, çok farklılıklar 
var. 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI SAMİ SÖZAT (Balıkesir) -
Orman köylerini dolaşmadığınız belli; köylü istiyor bunu. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu teklif, elbette birtakım orman köylüsünün problemlerini 
çözümde yeterli, ciddî, güzel tarafları var; ama, bütün olarak düşündüğümüz takdirde, bunun böy
le olmadığını görebiliriz. 

Bir defa, bu teklif, orman bölgelerinden bir tanesinde -ki, Anayasa Mahkemesinin iptal gerek
çesi olarak ilan edilenleri okuduğumuz takdirde- mesela, Sultanbeyli, Ümraniye gibi, şu anda mes
kûn mahal haline gelmiş yerlerde oturanların problemini çözmüyor, burada, onunla ilgili hiçbir şey 
yok. 

MELİH PABUÇÇUOĞLU (Balıkesir) - 3 üncü maddeyi çıkardık mecburen. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakın, teklifi hazırlayan arkadaşımız da aşağıdan söylüyor 
"bizim üçüncü bir maddemiz vardı, bu maddeyi de çıkarmak mecburiyetinde kaldık" diyor. Niye 
çıkarmak mecburiyetinde kalındı; çünkü Anayasaya aykırıydı. 

Esas itibariyle, bu meselenin kökten çözümünün bir tane yolu var; o da, önce Anayasada de
ğişiklik yapmak. İkincisi, bundan sonra orman köylüsü ve arazileriyle ilgili çıkarılacak bütün ka-

. nunları o değişikliğe göre yeniden gözden geçirmek mecburiyetimiz var. Eğer bunu yapamazsanız, 
çözüm gibi takdim ettiğiniz bu hazırlık çok yetersiz kalacaktır. Hatta, birilerine göre -ki, ben de bu
na katılıyorum- bekleyip bekleyip de, dört yıl sonunda... Daha önce bir çalışma yapıldı, teklif ya
pan arkadaşlar açısından söylemiyorum; bu mesele, sadece bir milletvekilinin kendi başına çöze
ceği bir mesele değil, bir teklifle halledilecek bir mesele değil. Nedir ya; bu, anayasa değişikliğini 
ilgilendiren bir konudur. İşte, biz, bu anayasa değişikliği yapılırken ne dedik; dedik ki, siz, bu ana
yasa değişikliğini bu millet için yapmıyorsunuz; Yaptığınız değişikliklerin hiçbir tanesi, bu mille
tin temel problemlerini çözmüyor; eğitim problemini çözmüyor, sağlık problemini çözmüyor, or
man problemini çözmüyor. 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI SAMİ SÖZAT (Balıkesir) -
Engelleyen de sizdiniz ama... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - 550 tane milletvekilini buraya getirmiş olmanın, bu problem
lerin çözümüyle alakası olmadığını ifade ettik. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Engellemeseydiniz, onları da yapardık. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - İşte, haklılığımızı, burada, bir yerde siz de tescil etmiş olu
yorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, işte, onun için, bu meselenin topyekûn çözümü, önce. Anayasadan başla
maktan geçer. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - 20 nci dönemde yapacağız., 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - İnşallah, 20 nci dönemde, Refah Partisi, yeterli sayıyla bura
ya gelecek, bu meseleyi çözecek; bütün kardeşlerimiz bundan emin olsunlar. Bunu belirtmekte fay
da "mülahaza ediyorum; bir. n 

İkincisi, özellikle, biz, Türkiye'de, kadastro çalışmalarını maalesef tamamlayamadık. 
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MELİH PABUÇÇUOĞLU (Balıkesir) - Hangi kadastro; orman mı?.. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - İster orman kadastrosu olsun ister diğer kadastro çalışmala
rımız olsun; 

Şimdi, orman kadastro çalışmalarında çok yetersiziz; maalesef, yetersiziz. Mesela, şu anda öy
le köylerimiz var ki, ormanla hiç alakası kalmamış, bir tanecik ağaç dahi bulamadığımız yerler or
man sınırı içerisinde gözüküyor. Esas itibariyle, Anayasa buna hüküm de vermiş, açıklamış da: Şu 
tarihten önce orman vasfını kaybeden yerler orman sayılmayacak. Kanunla düzenlenecek; bunlar, 
vatandaşa, şu şekliyle, şu şekliyle verilecektir deniliyor; fakat, bizim, orman köylüsüne ve orman 
köylülerinin problemlerine yaklaşımımız farklı olduğu için, yetersiz yaklaşımda bulunduğumuz 
için ne yaptık?.. 

Bu problemlerin çözümü, esas itibariyle kadastrodan başlar. Şu, çıkan kanunun, sonuç itiba
riyle gideceği yer, yine, kadastrodur. Siz, kadastro komisyonları oluşturuyorsunuz; oluşturmuş ol
duğunuz kadastro komisyonlarında birçok sıkıntı çekiliyor. Mesela, ben, kendi bölgemden misal 
vereyim: Adana bölgesi olduğu için. bizim orman sahalarımız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kapusüz, lütfen tamamlar mısınız. 

SALİH KAPUSUZ'(Devamla) - Kendi... 

MELİH PABUÇÇUOĞLU (Balıkesir) - Kadastro görmüş yerler mi yalnız?.. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, Sayın Papuççuoğlü; geneli söylüyorum. Bu kanunSa-
dece kadastro görmüş'yerlerle ilgili olarak çıkacaktır, bu teklif onları ilgilendiriyor; ama, biraz ön
ce söylediğim gibi, orman köylüsü, sadece bu teklifin kanunlaşmasıyla bu problem çözülüyor zan
netmesin diye bunun altını çiziyorum. Bu teklif tespit edilmiş yerler içindir. Birçok yer var ki, hiç 
tespit edilmemiştir. "Özellikle bu kadastro çalışmalarına öncelik verilmesi lazım" diye hüküm de 
var burada. 

• Arkadaşlar, tabiî, bu kanun teklifinin, bölgelere göre ayrı ehemmiyeti ve özelliği var. Mesela, 
büyük şehirlere yakınsa bu orman içi yerler, ayrı bir dikkat çekiyor, birtakım çevrelerin iştahını ka
bartıyor. Yine, bu orman bölgelerinin turistik alanlara yakın olması, ayrı bir mesele. Bir de, Orta 
Anadolu'nun gariban orman köylüsü var.ki, onların, ne bu meseleleriyle ilgili bir kadastro çalışma
sı var ne yolları ne suları var ne de herhangi bir problemlerinin halli için teklif var. Sadece turistik 
bölgelere yakın orman sahalarına veya büyük şehirlere yakın ve birtakım çevrelerin -yapılaşmayı 
temin; villa temini gibi düşüncelerle- ilgi alanına giren yerlere baktığınız takdirde, görüyorsunuz 
ki, oraların kadastro çalışması da yapılmış, oradaki problemleri çözmek için teklif de getirilmiş; 
ama, onun dışında kalan gariban kesimlere ise, maalesef, ilgi ve alaka yok. 

Bir'teklif getiriyorum Sayın Bakanım: Özellikle, Türkiye'de, bu konumdaki yerlerin bölgesel 
tasnife tabi tutulması lazım. Bunlarla ilgili olarak da, bir kısmına mülkiyet devri verilmeli, bir kıs
mına da -mülkiyeti devlette kalmakİkaydıyla- kiralama imkânı getirilmelidir. 

Arkadaşlarımız, haklı olarak... 
MELİH PABUÇÇUOĞLU (Balıkesir) - Kanunda var o... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)-Bu yasa benim elimde de var Sayın Pabuççuoğlu. 

Yani, bu meseleyle ilgili çok şey söylenebilir. Ben, kişiselsöz aldım; onun için sözü fazla 
uzatmak istemiyorum. 
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Sonuç olarak sizlere takdim etmek istediğim husus şudur: Geçmişte, büyüklerimizin söylediği 
gibi, meseleye, efradını cami, ağyarını mani mahiyette yaklaşmalıyız; yani, meseleyi, bir bütün 
içerisinde ele almalıyız, ona göre, nokta nokta çözmeliyiz. Bir bölümünü çözmekle, diğer tarafın 
problemini halledemiyoruz. 

Arz eder, teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 

Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir; maddeyle ilgili... 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, daha maddeyle ilgili önergeler var... Biraz sabır gösterirseniz... 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)-Yani, aklında olsun... 

BAŞKAN - Benim aklımda, hiç merak etmeyin... Bakıyorum size... 

Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 754 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasından son
ra gelmek üzere, aşağıdaki fıkranın ilavesini arz .ve teklif ederiz. . 

Ahmet Sayın Necmi Hoşver Nevzat Ercan 

Burdur Bolu Sakarya 

Adil Aydın Asım Kaleli. Nazmi Çiloğlu 

Antalya İçel Bolu 

Üçüncüf ıkradan sonra gelmek üzere ilave edilecek fıkra: 

31.12.1981 tarihinden itibaren orman köyü nüfusuna kayıtlı olanlar hak sahibi sayılırlar. 

Gerekçe: 

Anayasamızın 170 inci maddesinde, ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkın
dırılması amaçlanmıştır. Anayasa Mahkememizde 30.3. 1993 tarih ve 1992/48 esas, 993/14 sayılı 
kararında, davanın Anayasaya aykırılığı sorunu 170 inci madde yönünde yapıldığı incelemede: Ay
nen Anayasa, bu işlerin yapılmasını devlete görev olarak yüklemiş, ekonomik sıkıntı çeken orman 
içi ve bitişiğindeki köyler halkına devlet eliyle ihya edilmiş tarım ve yerleşim alanları sağlamak is
temiştir. Anayasayla güdülen amaç, bilim ve fen bakımından artık orman olarak işletilmesinde 
yarar gören yerleri tahsis etmek suretiyle değerlendirmek görüşündedir. 

2924 sayılı kanunun 11 inci maddesinin üç, dört, beş fıkralarının iptalinin gerekçesi ile teyit 
edildiği üzere, yararlanacak kişilerin Anayasanın esas aldığı 31.12.1981 tarihinden bu yana, orman 
içi veya bitişiğindeki köy nüfusuna kayıtlı olarak, bu köylü olanlarından kanunun yararlanması tek
lif edilen fıkrayla sağlanmak amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Öteki önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, 754'e ek l sıra sayılı teklifin l inci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra 
gelmek üzere, aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Abbas İnceayan NevşatÖzer Refik Arslan 

Bolu Muğla Kastamonu 
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Kadir Bozkurt Süleyman Hatinoğlu Yücel Seçkiner 
Sinop ; . . . Artvin Ankara 

Necmi Hoşver Nazmi Çiloğlu 
Bolu Bolu 

Eklenecek fıkra: 31.12.1981 tarihinden itibaren ormaniçi veya bitişiğindeki köyün nüfusuna 
kayıtlı olanlar ile orman içinde yaylası bulunan köylerde kayıtlı olanlar hak sahibi sayılırlar. 

Gerekçe: Ormaniçi veya bitişiğindeki köy nüfusuna kayıtlı olanlar ile orman köyü olmayıp, 
asırlardır orman içinde yaylası bulunan köylerimizin insanlarının da bu kanundan yararlandırılması 
öngörülmüştür. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon son önergeye katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI SAMİ SÖZAT (Balıkesir) -

Maalesef, katılamıyoruz; içeriğine katılmadığımız gibi ekseriyetimiz de yok; o nedenle de katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ ((Artvin) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon önergeye katılmıyor. . 
Söz isteyen?.. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Ben söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahiplerinden Sayın Abbas İnceayan söz istiyor. 
Buyurun efendim. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 

kanun teklifiyle ormaniçi köylülerimize haklar tanıyoruz. Bizim bölgemiz orman bölgesi; öyle 
köylerimiz var ki orman köyü sayılmış; ama, yanındaki köy, orman köyü değil; aynı orman 
köyünün bitişiğinde yaylası var. Bu köylerimiz asırlardır, kadîm hak olarak bu yaylaları kullanıyor
lar. Şimdi, orman köylülerimize verilen bu haklardan bitişik yaylada oturan insanların da faydalan
maları için bir önerge verdim. Eğer, Yüce Heyetiniz önergeme destek verirse, bu bitişik köylerde 
oturan insanlarımız da, bu haklardan yararlanacaklardır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. ' • , 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İnceayan. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Karar yetersayısının aranmasını istiyorsunuz; peki. 
Hükümet ve Komisyon katılmamıştı önergeye. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul edenler... 
ADİL AYDIN (Antalya) - Hangisini oyluyorsunuz. 
BAŞKAN - Efendim, Hükümet ve Komisyonun katılmadığı, yayla sahiplerine de hak sahip

liğini getiren.son önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı 
yoktur. 

10 dakika ara veriyorum efendim. r 
Kapanma Saati: 16.01 

————— ® ' 

- 3 7 6 -



T.B.M.M. B : 1 8 30 .10 .1995 0 : 3 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER : Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞERİ ŞLER (Devam) 

1. - Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; 2924 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi. Ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/1099) (S. Sayısı: 754 ve 754'e 1 
inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 

Müzakereler sırasında, 2924 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin bir kanun teklifinin 1 
inci maddesi üzerindeki müzakereler tamamlanmış, maddeyle ilgili olarak verilen bir önergeye Hü
kümet ve Komisyon katılmamış, önergenin oylanması sırasındakarar yetersayısının aranması iste
nilmişti. 

Şimdi; önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım: Önergeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 754 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasından son
ra gelmek üzere, aşağıdaki fıkranın ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

ve arkadaşları 

Üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere ilave edilecek fıkra: 

31.12.1981 tarihinden itibaren orman köyü nüfusuna kayıtlı olanlar, hak sahibi sayılırlar. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI SAMİ SÖZAT (Balıkesir) -

Sayın Başkan, önerge yerindedir, içerik olarak önergeye katılıyoruz; ancak, ekseriyetimiz yok, o 
nedenle katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Peki efendim. 

Hükümet?.. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Katılıyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, Hükümet, önergeye katılıyor; Komisyon, çoğunluğu olmadığı için ka
tılmıyor; ama, önergeyi benimsiyor. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş-
tir. . 

1 inci maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişiklik şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edilen önerge doğrultusunda kabul edil
miştir. . 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. - 2924 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin başlığı ile ikinci ve dördüncü fıkraları ̂  
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ' 

Köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahalarının değerlendirilmesi, 
Bu kişilerin hak sahibi Olabilmesi için köy nüfusuna kayıtlı olmaları ve bu Kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihten itibaren geriye yönelik en az 5 yıl müddetle o yerde ikâmet etmiş bulunmaları 
gerekir. 

11 inci maddenin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkra hükümleri bu madde için de uygula
nır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri " 11 inci maddenin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkra 
hükümleri bu madde için de uygulanır" cümlesi, 2 nci maddenin son fıkrası olarak basılı metinde 
yer almamış, ayrıca sonradan ilave edilmiştir. Aslında, komisyonda kabul edilen metinde bu cüm
le var. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler;..'2 nci madde kabul edil-

mıştır. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

Yürürlük 

MADDE 3.-Bu Kanun yayımı tarihinde.yürürlüğe girer. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Önergemiz var Sayın Başkan!..(DYP sıralarından "Oylamaya ge

çildi Sayın Başkan" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN - Tamam, önerge yeni geldi, öbür maddede işleme koyacağım. 

...Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. \ 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Bir önerge geldi: Okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurul salonunda toplantı yetersayısı yoktur. 

Maddenin oylanmasından önce yoklama yapılmasını tajep etmekteyiz. 

Gereğini arz ederiz. 
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BAŞKAN - İmza sahiplerini arayacağım efendim: 

Şaban Bayrak?..Burada. 

Ömer Ekinci?..Burada. 

Ahmet Arıkan?.. Burada. 

Şinasi Yavuz?..Burada. 

Ali Oğuz?..Burada. 

Salih Kapusuz?..Burada. 

Ahmet Remzi Hatip?..Burada. 

Hüseyin Erdal?..Yok. 

Mustafa Ünaldı?..Burada. 

Ahmet Derin?..Burada. 

Zeki ergezen?..Burada. 

İmza sahipleri olarak 10 kişi tamam efendim. 

Şimdi yoklama yapacağız. 
1 Adana'dan başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza devam ediyo
ruz. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/. -Balıkesir Milletvekili Melih Pabüçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; 2924 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/1099) (S. Sayısı ; 754 ve 754'e 1 
inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN - 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 ün
cü madde kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklifin tümü ka

bul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Sayın Ercan, öyle bir,usulümüz yok efendim. .-.' • 

İRFAN DEMİRALP(Samsun) -Teamül haline gelsin Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümetin böyle bir hakkı var... Kusura bakmayın, İçtüzük, buna engel olduğu 
için, söz veremiyorum. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Teklif sahibi olarak konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, teklif sahibine, şimdiye kadar, böyle bir söz hakkı vermedik. Arkadaş

larımız, yıllardır buradalar, böyle bir usulümüz yok diyorlar. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Sayın Başkan, ben, teşekkür konuşması yap
mak istiyorum. 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, siz, teşekkür konuşması yapmak için gelebilirsiniz. 

Sayın Melih Pabuççuoğlu'na ve Sayın Nevzat Ercan'a, bu teklifleri için teşekkür ediyoruz. 

Buyurun efendim. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değer
li arkadaşlarımız Sayın Nevzat Ercan ve Sayın Melih Papuççuoğlu'nun verdikleri teklife Hüküme
timiz de katılmıştır ve böylece, orman köylüsünün beklediği, özellikle Akdeniz'de, narenciye bah
çesi olup da haritalarda ve kadastroda orman gözüken yerlerdeki vatandaşlarımız tapu alabilecek
tir. Ege'de zeytinlikler, haritalarda, yine, orman gözüküyor; ama, vatandaşların tasarruf undaydı. İş
te, bu yerler için bu vatandaşlarımıza da tapu veriliyor. Karadeniz'de fındık ve çay bahçeleri, yine, 
hava fotoğraflarında orman gözüküyor; ama, fiilen vatandaşlarımızın tasarrufundadır. İşte, bu yer
lere ve orman içerisinde oturan köylülerimize de, böylece, tapu verilmiş oluyor. 

Böyle önemli bir teklifi yasalaştırdığınız için, Genel Kurulun bütün değerli üyelerine teşekkür 
ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tekrar, hayırlı uğurlu olsun. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

2. -Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (J/935) 
(S. Sayısı: 889) (J) ' 

BAŞKAN - 30.10.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 889 sıra sa
yılı kanun tasarısının -48 saat geçmeden gündeme alınması, Yüce Genel Kurulca kabul edilmişti-
müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Görüşeceğimiz konu şu: "12.9.1990 Tarihli ve 80 Sayılı, .29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı ve 

10.6.1930 Tarihli ve 1705 Sayılı Kanunlar ile 24.6.1995 Tarihli ve 551, 552, 554, 555, 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile 28.6.1995 Tarihli ve 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı." 

Değerli milletvekilleri, bu karnin tasarısıyla ilgili, Refah Partili arkadaşların bir önergesi var
dır; okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı kanun tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek 
Genel Kurula şevki, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 162 nci maddesine aykırı olduğu için, gö
rüşmeye alınmamasını arz ve talep ederiz. 

Ahmet Remzi Hatip Cevat Ayhan Zeki Ünal 

Konya Sakarya Karaman *' 

Mustafa Ünaldı Ahmet Feyzi İnceöz Zeki Ergezen 

Konya Tokat Bitlis 

Salih Kapusuz 

Kayseri 

(J) 889 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Gerekçe: Anayasanın 162 nci maddesi, açıkça "iktidar grubuna veya gruplarına en az yirmi-
beş üye verilmek şartı ile" ibaresini muhtevî olduğu halde, Plan ve Bütçe Komisyonu, bu şart ye
rine getirilmeden çalışmalarını sürdürmüştür. Bu hususun, Komisyon müzakereleri esnasında, üye
ler tarafından öne sürüldüğü halde kabul görmemiş olması, Anayasayı açıkça ihlal söz konusu ol
duğu ahvalde, Genel Kurulun, Plan ve Bütçe Komisyonunda usulsüz ve yetkisiz alınan kararı geri 
çevirmesi gerekir. v 

BAŞKAN - Efendim, önergenizin-Genel Kurul tarafından da bilinmesinde yarar gördük. Ta
biî, Anayasanın 162 nci maddesi açık: "İktidar gruplarınca en az 25 milletvekili verilir" deniliyor. 
Tabiî, aslına bakarsanız, İçtüzüğün komisyonların görev süreleriyle ilgili hükmünde de "iki yıl için 
seçilirler" deniliyor. Yine, İçtüzüğün, komisyon üyeliklerinde boşalma ile ilgili 22 nci maddesinde 
"yenileri seçilinceye kadar, eskilerin yetkileri devam eder" deniliyor. Yine, İçtüzüğün ilgili hük
münde "komisyon üyeliklerinde boşalma olursa veyahut da komisyonlarda denge bozulursa, Mec
lis Başkanı bunu tespit eder ve komisyonlara bildirir" deniliyor. 

Şimdi, Grubunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bu konuda bir müracaatta bu
lunmuştur. Bu müracaatınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca değerlendirilecek ve bu
na göre, bir düzeltme yapılması gerekirse, bunu, Genel Kurula bildirecek ve Genel Kurulda bu ko
nuda bir karar verilecektir. 

Şimdi, bizim, bir kanun vesilesiyle, bunu, tekrar, burada bir tartışma konusu yapmamız müm
kün değil; yani, İçtüzüğe göre, bu yetki, tamamen, Meclis Başkanına aittir. Siz de, Meclis Başka
nına müracaat etmişsiniz ve "Plan ve Bütçe Komisyonundaki grupların temsil sayılarında hata var
dır; dolayısıyla, bunu düzeltin" diyorsunuz. Zaten, İçtüzükte de "siyasi parti grupları, komisyonlar
da, büyüklüklerine göre temsil edilmiyorlarsa, Başkan bunu tespit eder ve Genel Kurula bildirir" 
deniliyor. Bu itibarla, bu aşamada bizim yapacağımız bir şey yok. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan bir hususu arz edebilir miyim?.. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, tabiî, bu, şimdi görüşeceğimiz tasarıyla alaka

lı bir mesele. 

BAŞKAN - Anladım da efendim... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Eğer, Meclis Başkanlığı, şu saate kadar bir karar verip açıkla

ma yapmamışsa, bu görüşmeleri yapamayız efendim. 
BAŞKAN - Efendim, şimdi, ben, bunu, o şekilde yorumlamıyorum; çünkü... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Arz edeceğim ikinci husus da şudur: Şimdi, sizin mantığınız
dan hareket ederek, düşünelim ki, komisyonlar iki yıl için seçilmiştir. Bir hükümet değişikliği ol
du, yeni bir hükümet kuruldu; bu şartlar içerisinde, Plan ve Bütçe Komisyonunda, çoğunluk, eski' 
hükümete göre olduğu takdirde, o çalışmalar nasıl yapılabilecek; yapılamaz efendim... Hatta, biz, 
burada, bu değişikliklerden sonra ne yapıyoruz; komisyonlara üye seçiyoruz. İstifalar oluyor, baş
kanlık seçimleri yapılıyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz takdirde, olay şudur: Bu görüşme
lerin yapılması mümkün değildir. 

Şayet, bu konuda tereddütünüz söz konusu ise, Meclis Başkanlığı, derhal Başkanlık Divanını 
toplasın, kararinı açıktasın, görüşmeler ondan sonra yapılsın. 

BAŞKAN - Efendim, zaten, bu konuda yetki, Başkanlık Divanına ait değil; Meclis Başkanı
nın bizatihi kendi yetkisi içerisindedir. İçtüzük hükmü açıktır. Komisyonlarda boşalma olursa ve
ya istifalar olursa, eski komisyonun yctkisH yeni üyeler seçilinceye kadar devam eder. 
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AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Anayasa hükmü açık. 

BAŞKAN - Efendim, Anayasa hükmü de açık, tamam; ancak, fiilî bir durum da var. Bunun 
arkasında, eskiden, Cumhuriyet Halk Partisiyle Doğru Yol Partisi koalisyon kurmuştu ve komis
yon da buna göre teşekkül etmişti. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, kürsüden açıklama yapabilir miyim? 
BAŞKAN - Arkadaşlar, aslına bakarsanız, bu iki parti, tekrar, koalisyon konusunda anlaşmış 

ve yarın, burada programı okunacak şekilde... (RP sıralarından gürültüler) 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, yorum getiremezsiniz. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Rica ediyorum... 
Şimdi, böyle olunca, zaten, bu itirazın, yarın, geçerliliği de kalmayacak; komisyondaki o fiilî 

duruma uyacak. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Yarın ne olacağ ını siz nereden biliyorsunuz?!. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, önergem üzerinde görüş serdedebilir miyim? 

BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar... 

Sayın Komisyon söz istiyor; buyurunuz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Baş
kanım, değerli milletvekilleri; bu tartışma, bugün Komisyonumuzda, usu| tartışması şeklinde açıl
mıştır. Komisyonumuzda, görüşme yapılabileceği kararlaştırılmıştır. 

Sebep: Anayasanın 162 nci maddesi iktidara bir avantaj sağlamaktadır; yani, 25 milletvekiliy
le iktidar grubu temsil edilecektir. İktidar, kendisinin aleyhine olabilecek bir komisyon teşekkül 
tarzına rağmen bu tasarıyı görüşün diyorsa, mevcut komisyon bunu görüşür. İktidar, 25 milletve
kilini kendi grubundan da bildirmeyebilir; ille Doğru Yol Partisinden bildirmeyebilir, bağımsızlar
dan da 5 üyesini seçebilir; yeter ki, kendisini destekleyeceğine inansın, 

O nedenle,, İçtüzüğün 20 ve 22 nci maddeleri gereğince, Komisyonun görevi devam etmekte
dir; Başkanlığın tutumu doğrudur. Bunu belirtmek istedim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Efendim, zaten, bu, geçmişte* Sadi Irmak Hükümeti kurulduğu zaman; yani, 1980 
yılından önce yürürlükte olan 1961 Anayasasının 94 üncü maddesinde de buna paralel, 50 millet
vekilinden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin 30'unun iktidar partisine ait olacağı şeklin
de bir hüküm vardı. Onun paraleli olarak 162 nci maddeye de bir hüküm konulmuş. O zaman da 
aynı şekilde komisyon çalışmış, değişiklik yapılmamış ve o komisyonun getirdiği tasarı ve tekilf-
ler Genel Kurulda müzakere edilmiş ve sonuca bağlanmıştır. 

Kaldı ki, biraz önce Sayın Komisyon Başkanvekilinin de belirtitği gibi, Anayasanın 62 nci 
maddesinde, Plan ve Bütçe Komisyonunda çoğunluğun iktidara verilmesindeki arnaç, iktidar par
tisinin burada çoğunluğu sağlayarak kendi kanun tasarı ve tekliflerini geçirmesini sağlamaktır. 
Grup olarak size daha fazla üyelik isabet edeceği konusunda bir itirazınız ve tespitiniz de yok. Bu 
itibarla, ben, bunu fazla uzatmıyorum... 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)-Sayın Başkan, bu konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, tartışma açmadım ki, size söz yereyim , 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Usul hakkında; şunun izahını yapmak için... 
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BAŞKAN - Usulsüzlük yok. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, buradan açıklayayım. 

BAŞKAN-Müzakere açmadım; ama, kısa bir ifadeniz varsa, söyleyin. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, eğer koalisyon olmasaydı da, tek başına Doğru Yol 
Partisi iktidar olsaydı ve şu anda bir hükümet boşluğu söz konusu olsaydı "Komisyon üyelerinin 
görevi, yenisi seçilinceye kadar devam eder" hükmü, geçerli olurdu. Ancak, şu anda koalisyon 
Hükümetinin bir kanadının Hükümetten çekilmesi sonucu bir azınklık hükümeti söz konusu. 
Anayasanın 162 nci maddesi açık ve sarih; Hükümet kanadından en az 25 kişinin olmasını şart koş
muştur. 

BAŞKAN - Efendim, anladım. Anayasanın 162 nci maddesini ben de okudum. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Yani, şu anda Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin Plan ve Bütçe 
Komisyonu üyeleri, Hükümetin Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri olarak sayılmıyor. 

Başka bir konu; biz, Meclis Başkanlığına müracaatta bulunduk. Divan bizi haklı gördüğü tak
dirde -ki, haklı görecektir- o zaman bu tasarıyı burada görüşmenin bir anlamı olur mu?!. 

O halde, Divanın kararını mutlaka beklememiz, ondan sonra bunu görüşmemiz lazım. Çünkü, 
yarın da Plan ve Bütçe Komisyonuna birtakım kanun teklifleri gelecek, tartışma bu tarzda uzayıp 
devam edecektir. O zaman, bunları görüşmeyin. Bunun çabuklaştırılması lazım. 

BAŞKAN - Sayın Ergezen, ben fikrimi söyledim; bu konuda tartışma da açmıyorum. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karar yetersayısı... 

BAŞKAN - Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok
tur; 10 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati: 16.54 

•• - İ T ' — •• '.• 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.06 

BAŞKAN: Başkanvckili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/935) 
(S. Sayısı: 889) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 

Bilindiği üzere, 889 sıra sayılı yasa tasarısının raporunun okunup okunmamasını oylamaya 
sunmuştum. Karar yetersayısının aranması istenmiş ve yapılan oylamada karar yetersayısı buluna
madığı için birleşime ara vermiştim. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım: 

Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yine yok. 

Grup Başkanvckili arkadaşlarımızdan bir düşünce alalım. ("Saat 20.00'de toplanalım" sesleri) 

Evet, grupların isteği doğrultusunda saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.09 

_____ ® — 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.03 

BAŞKAN Başkanvckili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

• : — — @ — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyo
rum. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. -Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/935) 
(S. Sayısı: 889) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. * 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları üzerindeki 
müzakerelere devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. > 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunduğumda karar yetersayısının aranma
sı istenmişti. Yaptığımız oylamada, raporun okunup okunmaması konusunda, lehte veya aleyte ka
rar yetersayısı bulunamadığından, yeniden... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Şimdi aramamanız lazım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, arkadaşlar yine istiyorlar da o bakımdan... İşaret ediyorlar... 

Siz, kürsüde olmadığınız için, Sayın Sayın, arkadaşlardan gelen tepkilerin ve işaretlerin far
kında değilsiniz; biz, burada, rahatlıkla, herkesin hareketini görüyoruz. 

Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maalesef, karar yetersayısı yoktur. 

Kaç dakika ara verelim sayın grup başkanvekilleri? 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - 15 dakika... 

BAŞKAN - Peki... 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.05 

_ © _ 
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ALTINCI OTURUM 

Açılma Saati: 20.21 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER : Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

• . . ' , — - ® - — - — — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 inci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyo-. 
rum. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2, - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/935) 
(S. Sayısı: 889) (Devam) . 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları üzerindeki 
müzakerelere devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Sayın milletvekilleri, raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunduğumda karar ye
tersayısının aranması istenmişti* Yaptığımız oylamada, raporun okunup okunmaması konusunda, 
lehte veya aleyhte karar yetersayısı bulunamadığından, birleşime ara vermiştim. Yeniden, raporun 
okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 

Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. ' '. •. 

Tasarının tümü üzerinde, ANAP Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu; buyurun. 

Süreniz 20 dakika. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul)•-,. Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; 889 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Yasa Önerisi üzerinde Anavatan Partisinin görüşlerini ifade etmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Sözlerimin başında, hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, dünyada ilk patent kanunu, 19 Mart 1474'te İtalya Venedik'te yürür
lüğe konulmuştur; ancak, patentle ilgili uygulamalar, 23 Mart 1879'da; yani, patent yasası dünya
da ilk uygulandıktan 405 yıl sonra, o da Fransız patentiylc ilgili olarak, Türkiye'de uygulanmaya 
başlanmıştır. Halen yürürlükte olan, bu, 1879 tarihli İhtira Beratı Kanunumuz yerine, günümüzün 
ihtiyaçlarına uygun, çağdaş bir yasa yapılmasına.gerçekten ihtiyaç vardı; çünkü, ülkemiz, GATT 
Antlaşması çerçevesinde, fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını korumaya alan, ulusal mevzuatını geliş
tirmek durumunda olan bir ülkeydi. 

Ayrıca, sağlıklı bir Avrupa Birliği gümrük birliğinin gerçekleşmesi açısından da, Avrupa Bir
liği rekabet hukukuna tedricî uyum sağlamak açısından, patentle ilgili yasanın kabulü önem arz edi
yordu. Bu gerekçelerden dolayıdır ki, çağdaş bir patent kanununun gerekliliği inkâr edilemez. 

.: - 3 8 6 - -



T.B.M.M. B : I 8 30 .10 .1995 0 : 6 

Bu gerçekleri söyledikten sonra, patent ve zorunlu lisans konuları hakkında bilgi arz etmek iş
e 

tiyorum. 

Tabiatta mevcut teknik bir olayın, kuralın, titiz, bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıka
rılmasına "buluş" denilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşun korunabilir nite
likte olabilmesi için, belli bazı şartlan taşıması gerekir. Bu şartlardan ilki, buluşun yeni olması, ön
ceden başkaları tarafından bulunmamış olması ve konunun, toplumun ulaşabileceği şekilde açık
lanmış olması gerekir. < 

İkinci şart ise, buluşun konusunun, sanayiin herhangi bir dalında kullanılabilir nitelikte olma-
. sidir. Sanayide uygulanabilirlik kıstası, buluşa patent verilip verilmeyeceğini etkileyen önemli bir 
kıstastır. -

Üçüncü şart ise, buluşta kullanılan tekniğin, bilinen durumun; yani, şu anda kullanılan tekni
ğin aşılmasını içermesi olmaktadır. 

Bu şartları taşıyan bir buluş üzerinde tasarruf yetkisi, hiç şüphesiz -doğal olarak- yalnız o bu
luşu yapan kişiye aittir; yani, buluşun patenti, buluşu yapan ferde aittir. 

Bu şartlar, bilindiği gibi, GATT - Uruguay Round görüşmeleri sonucunda ortaya çıkan ve 
üzerinde anlaşmaya varılan nihaî anlaşmada yer alan "ticaretle bağlantılı" fikri mülkiyet anlaşma
sı hükümleri arasında, patent de önemli bir yer tutmaktadır. 

Bir buluşun üçüncü kişilere karşı korunması, patentle güvence altına alınmasıyla mümkündür. 
Bilindiği gibi, buluşu güvenceye alan patentin iki türü vardır. Birincisi ürün patenti, ikincisi de usul 
patentidir. 

Ürün patenti, yeni bir ürüne verilen patenttir ve ürün patenti, tarif edilen tüm özellikleriyle ko
runur. Ürünün nasıl veya hangi yöntemle üretildiği önemli değildir. -

Usul patenti ise, ürün yeni olmasa bile, bu ürünün yeni bir üretim yöntemi için verilen patent
tir. Burada ise, yalnızca yöntem korunmaktadır. Başka bir yöntemle benzeri bir ürünün üretilmesi, 
korumanın dışındadır. • } . • 

Birbirinden değişik olan bu iki patent türü arasındaki fark, aynı ürünün birbirinden farklı şe
killerde üretilerek, ürün çeşitlemesine gerçekleştirmektir. Bu, teşvik edilmesi gereken bir konu ol
masına rağmen, bir ürünün hangi yöntemle üretildiğinin ispatı zor olduğu için, genellikle birçok ül
ke, ürün patenti ile ürünün korunmasını tercih etmişlerdir. 

Her iki patent türünde patent verilmesindeki amaç, hiç şüphesiz, yeni şeyler bulmak, yeni hu
susları ortaya koymak, buluş yapmaya fertleri Özendirmek; böylece elde edilen teknik sonuçların, 
özellikle sanayide uygulanmasını sağlayarak, ülke ekonomisini geliştirmektir. Buna misal olarak, 
Gebze'de bulunan Marmara Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, özellikle, bu şekilde, buluşla
rı bularak ve buluşları geliştirerek, bunların sanayide kullanılmasına dönük olarak kurulmuş ve Bir
leşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenen bir kuruluşumuzdur. 

İyi uygulanan patent sistemi, hiç kuşkusuz, yaratıcı yetenekleri buluşa, işadamlarını da, buluş
ları -sanayide uygulamak suretiyle- değerlendirmeye teşvik eder. Gerçekten, bu buluşların, patent 
alan yeniliklerin sanayide uygulanmaması tahtında'fazlaca bir önemi yoktur; ancak; buluşu yapan 
kişinin bir nevi tatmini olur; ülke gerçeklerine ve ülke ekonomisine de herhangi bir faydası olmaz; 
önemli olan, bunun, özellikle sanayide -tıp alanında da olabilir- kullanılmasıdır. İyi uygulanan pa
tent sistemi, hiç kuşkusuz, yaratıcı yetenekleri buluşa, işadamlarını da, bu buluşları -sanayie uygu
lamak suretiyle-değerlendirmeye teşvik etmektedir, 

- 3 8 7 -



T.B.M.M. B : 1 8 30 .10 .1995 0 : 6 

Değerli milletvekilleri, şunu unutmamak gerekir ki, bir buluşun patentle korunması, hiç kuş
kusuz, buluşun sanayide uygulanmamasıyla yakından ilgilidir. Uygulanmasına geçilmeyen bir bu
luşun korunması, hem talihsiz hem de oldukça saçma bir durumdur. Bunun, patent sahibi veya bu 
patent hakkını kiralayan, lisans alan kişi tarafından, sanayide, mutlak suretle uygulanması gerekir. 

Bir de, patent korunmasının devamı için, her yıl belirli bir ücret ödenmesi, çok mantıklı ve ye
rinde bir uygulama olacaktır. Kendini, uygulanmaması neticesinde korumaya aalamayan bir bulu
şun ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla "zorunlu lisans" dediğimiz lisans sisteminin kulla
nılmasının kabulünün, çok yerinde bir uygulama olacağını düşünüyorum. Patent sahibinin, kasten, 
patentle korunmuş olan buluşunu yurtiçinde kullandırmayarak, patent hakkını kötüye kullanması 
halinde, mahkemelerin alacakları bir kararla, patentle korunan buluşun, başkaları tarafından kulla
nılmasına zorunlu izin verilmesi olayına zorunlu lisans denilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, burada, temel kıstas, buluş sahibinin, buluşun ekonomik faydalarından 
toplumu faydalandırmama kastıdır; kötü niyettir. Bu lisansın, patent konusu buluşun öngörülen sü
re zarfında kullanılmadığı durumlarda, patent konularının bağımlılığının, kamu yararının ve ihra
catla ilgili bazı durumların söz konusu olduğu hallerde verilmesi, herkes tarafından, yetkili bir 
mahkemeden istenilebilir. Fakat, şunu da unutmamak gerekir ki, hem kamu yararının hem de ihra
cat imkânları kısıtlamasının açık bir tarifinin kanunda yer alması, zorunlu lisansın kötü niyetli ki
şiler tarafından kullanılmasını önlemek açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bilhassa, patent 
sahibinin rüçhan hakkını kullandığı tarihten itibaren üç yıl içerisinde buluşunu uygulamaya sokma 
mecburiyeti, birçok ülkelerde geçerlidir. Bu sürenin belirlenmesinde daha titiz olunmalı, geniş bir 
perspektiften olaylara bakılmalıdır. Bütün bu hususlar, GATT prensiplerine ve Avrupa Birliği ku
rallarına uyum açısından da büyük önem taşımaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz da, bu görüştüğümüz patent kanununun can alıcı 
bazı noktalarına değinmek istiyorum. İlaçta patent konusu, fevkalade önemlidir. Patentle ilgili bi
rinci yasa, yukarıda, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğü zaman, özellikle, ilaçla ilgili ola
rak, çok ilginç durumlar yaşandı. Bazı ilaç firmaları, bu, patentle ilgili yükümlülüklerin on yıl gibi 
bir süreyle Türkiye'de geçerli olmasını ve böylece, bir geçiş dönemi yaşanmasını öngördüler; an
cak, özellikle, bazı yabancı ilaç şirketleri de, buna gerek görülmediğini ve beş yıl süreyle uygulan
masını istediler. Biz, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığımız görüşmelerde, yerli ilaç sanayiini 
korumak açısından, on yıllık bir geçiş dönemini -ki, yine, eğer yanılmıyorsam, Avrupa Birliğine 
üye ülkelerden İspanya, Portekiz ve Yunanistan'da bu uygulanmıştır- beş yıl olarak kabul etmiştik; 
ancak, daha sonra, kanun hükmünde kararnameyle bu sürenin, zannediyorum ki, on yıl değil, tek
rar beş yıla indirildiğini görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu yasa, aslında, Avrupa Birliği, gümrük birliğiyle ilgili uyum yasala
rı meyanmda nitelenebilir; ancak, bu yasayla, faydalı model, markalar, endüstriyel tasarımlar ve 
coğrafî işaretler olarak tanımlanan sınaî mülkiyet haklarına tecavüz ve diğer hallerde uygulanan ce
zalar belirtilmekte, özellikle, yaş meyve ticaretinin standart ve sağlık kurallarına riayet etmeyen fir
malar hakkında bazı müeyyideler getirilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, Türkiye, gümrük birliğine doğru yol alan bir ülke konumundadır. 
Gümrük birliği, aslında, 1973'te imzalanan Katma Protokolün yirmiiki yıllık dönemini kapsayan, 
bu Katma Protokolün sonunda otomatik olarak gerçekleşecek olan bir husustur. Bugün Brüksel'de 
yapılan görüşmelerde, zannediyorum ki, çok olumsuz bir husus ortaya çıkmamıştır ve Avrupa Par
lamentosu 15 Aralık tarihinde yapacağı toplantıda, bu gümrük birliğiyle ilgili konuyu onaylamak 
durumundadır. Tabiî, bunun, esasında, onaylanması normal bir olaydır. 
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Biz, Anavatan Partisi olarak, gümrük birliğine, 14 Nisan 1987 tarihinde yaptığımız bir müra
caatla, Avrupa Birliğinin asil üyesi olma; yani, aslî üyeleri arasında olma hususunda kararlılığımı
zı gösteren bir partiyiz. ' . , . 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bu yasa tasarısı, Avrupa Birliği, gümrük birliğiyle ilişkili bir ya
sa tasarısı olmasına karşın, aslında, çıkarılması gereken, bazı hususlarda kanunlara ve buluş sahip
lerine bazı taklitçilik uygulamalarıyla haksızlık edilmesinin önlenmesine ilişkin hususları bir ölçü
de müeyyide altına alan, bazı cezaî uygulamalar getiren ve bu para cezalarını hem denetleme hem 
de uygulama yetkisiyle ilgili bir yasa tasarısıdır. 

Tabiatıyla, Yüce Mecliste yapılan görüşmeler sonucunda bu yasa yürürlüğe girecektir. Ancak, 
biraz evvel, hepinizin de belki izlediği gibi, Sayın Başbakan, televizyonda "Ulusa Sesleniş" konuş
masını yaptı. Bu konuşmanın zamanlaması o kadar ustaca ayarlanmıştı ki, Cumhuriyet Halk Parti
si ile Doğru Yol Partisi arasında koalisyon protokolü imzalandıktan sonra "Ulusa Sesleniş" adlı 
program yayına girdi. Bu, aslında, bir ölçüde, Cumhuriyet Halk Partisine bazı şeyler söylemesi ge
reken bir şey; ama, zannediyorum ki, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız bunu pek değerlen-
diremediler; çünkü, Sayın Başbakan, bu yasada... O zaman, Cumhuriyet Halk Partisine, Sayın Baş
bakan -amiyane tabiriyle- kazık attı demek lazım. 

Bakın, şimdi size ne yaptı: Size protokolü imzalattıktan sonra "Ulusa Sesleniş" programında -
daha evvelden banda alınmış bir program- yirmi otuz günlük Doğru Yol Partisi azınlık Hükümeti
nin güya icraatı olarak neler söylemedi. Mesela, deniliyor ki "efendim, Bakü-Ceyhan petrol boru 
hattı yürürlüğe girecektir. Bunun ilk aşaması olan Supsa hattı tarafımızdan yapılmıştır." Tabiî, bu, 
bir aldatmaca. Ne Novorossisk'teki ne de Supsa'daki boru hattı, Türkiye'nin, esas, âli menfaatları 
olan, Bakü'den Akdeniz'e akıtılması gereken petrolle hiç alakalı olan bir şey değil. Daha Bakü-
Ceyhan hattının görüşmesi bile yok ortada. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Bunun kanunla ne alakası var? 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Efendim, bu, Avrupa Birliğiyle ilgili. 

BAŞKAN - Patent hakkıyla herhalde dolaylı ilgisi var, değil mü. Bazı konuşmaların patent 
hakkı vardır!.. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Diğer bir husus da şudur: Mesela, hayvancılık kredisi, 
çiftçilere verilen bazı krediler, PKK'yla mücadele, işçilere, memurlara, emeklilere verilenler ve da
ha birçok şeyi, Sayın Başbakan "işte, biz, kırk gün içerisinde yaptık" dedi; yani, işi bağladı. Bun
dan sonra, size, hiçbir şey kalmadı; yani, hepsini, Sayın Başbakan yaptı, yaptı "Cumhuriyet Halk 
Partisi ile biz seçime gideceğiz" dedi. Tabiî, Sayın Baykal bunu değerlendirdi; ama, o da yeterli ol
madı. 

Değerli milletvekilleri, bunu bu şekilde ifade ettikten sonra... Bunu şunun için söylüyorum: 
Bakın, şimdi, bu yasa tasarısı, Avrupa Birliği gümrük birliğine girelim girmeyelim, Türkiye için 
gerekli bir yasa tasarısı. Mesela, bu yasanın ilgili bir maddesinde -zannedersem 2 nci maddesi ve 
yine, 1 inci maddede de var- yaş meyve ve sebze ticareti ve toptancı halleriyle ilgili bir düzenleme 
yapılıyor. Türkiye'de, maalesef, bu yaş meyve ve sebze ticaretinin düzenlenmesi konusunda bazı 
aksaklıklar vardır. Bu aksaklıklar neticesinde, vatandaşımız, özellikle mevye ve sebzeyi çok paha
lıya yemektedir. Arada birtakım aracılar olmaktadır; hatta, esas kanuna göre toptancı hallerinin fi
yat politikası çerçevesinde tespit edilmesi gereken, belirlenmesi gereken yaş meyve-sebze fiyatla
rının, daha birçok aracılarla veya toptancılara hiç gitmeden başka kanallardan piyasaya verilmesiy
le gelişigüzel bir şekilde tespit edildiği görülmektedir. Tabiî, burada, esas ezilen, çok fahiş fiyatlar
da bunları almak mecburiyetinde kalan vatandaşlarımızdır. 

- 3 8 9 -



T.B.M.M. B : 1 8 30 ,10 .1995 0 : 6 

Bildiğiniz gibi, yine, Avrupa Birliği gümrük birliğiyle ilgili olarak burada çıkardığımız yasa
lar arasında bulunan, bir rekabet hukuku ve tüketicinin korunmasına ilişkin bir yasa vardır. Ben, 
ümit ediyorum ki, bu yasalar, buradan çıktıkları şekilleriyle kalmamalı; tüketici haklarını, vatan
daşlarımızı koruyacak şekilde uygulamaya intikal ettirilmeli. Bu konuda da en büyük yükümlülük, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına düşmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bürokratları, ilgilileri, 
yasalar çerçevesinde öngörülen hususları, kurulacak olan kurumları ve kuruluşları bir an önce Tür
kiye çapında oluşturarak, ilgili yasaları veya burada yazılan hususları uygulamaya intikal ettirecek 
bir çalışma içinde olmalıdır; yoksa, gümrük birliğine gidip "efendim, ben şu yasayı çıkardım, ben 
bu yasayı çıkardım, bunlar sizin istediğiniz yasalardır" deyip bunun böyle kâğıt üzerinde kalmasın
da herhangi bir fayda mülahaza edemiyoruz. Eğer,, gümrük birliği konusu Türk vatandaşının lehin
de kullanılırsa Türkiye'ye faydalı olacaktır, birtakım şeyler getirecektir. Biz biliyoruz ki, İçeride 
bazı tekeller vardır ve bu tekeller gümrük birliğine karşıdır. 

İşte, 1983 yılında, özellikle 1984 yılında alınan kararlarla rahmetli Özal'ın veAnavatan Parti
sinin Türkiye'ye hediye ettiği, getirdiği yeni çığır budur: Rekabete açık ve dışa açık bir ekonomi 
politikası. Burada, yerli sanayi de üretecek; dışarıdan da, gerekli şekilde rekabet edilebilecek mal
lar gelecek. Dışarıdan gelecek bu mallar, yerli sanayimizin kalitesini yükseltecek ve dışa açık bir 
ekonomi modeliyle, Türkiye, değil sadece, îçpiyasaya, dışpiyasaya da mal üretir duruma gelecek
tir. Bu, sadece, dışa açık ekonomi politikası ve rekabet politikasıyla olur. 

Tabiî, 1984 yılında Anavatan Partisi bu fikirleri ortaya attığı zaman, sizler, bunları pek anla
madınız. Aslında, mesela, özelleştirmeyi anlamanız, geçen sene, 24 Kasım 1994 tarihinde, yine bir 
gece burada geçirilen Özelleştirme Yasasıyla oldu. Bu tür yasalar, komplike yasalardır. Bu yasala
rı iyi anlayıp uygulamak gerekir. Ben, bu 889 sıra sayılı Patent Yasasının ve... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, lütfen bitirir misiniz... 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Bağlıyorum. 
Patent Yasasını -bu, çok karışık bir yasadır. Yasaya bakma fırsatını bulan arkadaşlarımız gö

receklerdir; birçok husus içice konulmuştur- bu işlerden anlamayan birisi okuduğu takdirde pek de 
anlayamaz. Eğer bakarsanız, bunu da görürsünüz; ama, her bir maddenin bir anlamı vardır; uygu
lamaya gidildiği takdirde faydalı olabilecek hususlar vardır. Özellikle, cezaî müeyyidelerin artırıl
masında yarar görüyoruz. 

Biz Anavatan Partisi olarak, hem Avrupa Birliğine hem gümrük birliğine taraftar olan, destek
leyen ve bu işin başlangıcını yapan bir parti olarak, bu yasa tasarısına da olumlu baktığımızı ifade 
ediyoruz. 

Ben, Sayın Başkanımın ikazlarını da dikkat nazara alarak, konuşmamı burada, tamamlıyorum. 
Bu vesileyle, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurun efendim. 

Süreniz 20 dakika. 
RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin de

ğerli üyeleri; Refah Partisi Grubu adına, hepinizi hürmetle selamlarım. Sıra sayısı 889 olarak bu sa
bah matbaadan çıkmış olan tasarının tümü üzerinde, Grubumuzun görüşlerini arz etmek üzere hu
zurunuzdayım. 
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Bu kanun tasarısı, 8 Haziran 1995 günü Yüce Mecliste alelacele görüşülüp kabul edilen yetki 
kanununa istinaden 15 gün sonra çıkarılmış olan -yine onlar da alelacele çıkarılmıştır- tam 6 tane 
kanun hükmünde kararnamenin birtakım maddelerinde değişiklik yapılmasına mütedair olan bir ta
sarıdır. Bunlar; patent haklarım koruma, yaş sebze ticareti, toptancı halleri, endüstriyel tasarımlar, 
coğrafî işaretlerin korunması, markaların korunması ve gıdaların üretilme, tüketilme ve denetimi
ne ait hususlarda çıkarılan kararnamelerdir. Bu kararnamelerin, evvelemirde, Anayasamızın 91 in
ci maddesinin sekizinci fıkrasına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Ku
rulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini amir olunan hususlardandır. Filhakika, formalite ola
rak Yüce Meclise bunlar sunulmuştur; ama, bizim önümüze henüz gelmemiş olan bu kararnamele
rin üzerinden sadece dört ay geçtikten sonra, ne oldu ki, şimdi, çarşaf çarşaf değişiklik içeren ve 
emsaline hiçbir kanun tasarısında rastlanmayan bir iki sayfalık maddeler şeklinde getirilmiş ve Yü
ce Meclisin huzurunda bunlar müzakere edilmektedir. 

Şimdi, burada, kanun tasarısının müzakeresine başlanacağı sırada arz etmiş olduğumuz ve 
Anayasanın 162 nci maddesine aykırılık noktasından bu müzakerelerin yapılmaması gerektiği yö
nündeki fikrimizi ısrarla muhafaza ediyor ve burada tekrarında fayda görüyoruz; çünkü, bu 162 nci 
maddenin münderecatınm, özelliği olan Plan ve Bütçe Komisyonunun 40 üyeden kurulu olmasını 
ve iktidar grubuna veya gruplarına en az 25 üye verilmek şartıyla siyasî parti gruplarının ve bağım
sızların oranlarına göre temsil edilen bir teşekkül olmasını belirlemesine rağmen; bugün de el'ari, 

• daha önceden teşekkül etmiş koalisyon hesabına göre seçilen üyelerden müteşekkil bir Plan ve Büt
çe Komisyonunun bu tasarıyı ve emsallerini görüşme salahiyeti olmadığını ısrarla söylüyoruz. Za
ten, şimdiye kadar gelen bütün tasarı ve teklifler ya aceleye getirilmiş ya da birsürü usulî hatalarla 
veya oldubittiyle Meclisin onayına sunulmuştur. Bu yönden İktidar zaten sabıkalıdır, bunu özellik
le kaydediyoruz. 

Şimdi, bu tasarının gerekçesinde ne yazıyor ona bakalım: gerekçede, 6 adet kanun hükmünde 
kararnamede öngörülen cezaların caydırıcı nitelikten uzak olduğu, uluslararası uygulamalar bakı
mından son derece yetersiz olduğu; coğrafî işaretler ve tasarımların korunması konularında ise bu
gün yürürlükteki mevzuatta hiçbir cezaî hükmün bulunmadığı, dolayısıyla bu tasarının getirildiği 
ifade edilmektedir. Yani, açıkça itiraf ediliyor ki, bu tasarı, bir cezalar manzumesidir, hem de ağır 
cezalar, katmerli cezalar manzumesidir. 

Filhakika, 1 inci maddenin başlangıcında -ki, şunu ifade edeyim; diğer maddeler, muhtelif ka
nun hükmünde kararnameleri tanzim etmekle beraber, aynı gayeyle ve aynı metotla.hazırlanmıştır; 
onun için, 1 inci maddeyi model olarak ele alıyorum- Türkiye Büyük Millet Meclisine sanki bir 
matbaa musahihliği yaptırılmaktadır; mesela "62 nci ibaresinin kaldırılarak 59 uncu ibare olarak 
değiştirilmesi" gibi. Ondan sonra cezalar başlıyor ve "73'üncü maddesinden sonra gelmek üzere 
73/A maddesi ilave edilmesi gerekir" diyor. 

Muhterem arkadaşlar, bakınız, burada ne oluyor: Patent Yasasına aykırı hareket eden birisi, bir 
buluşu yapanın yerine, kendisi yapmış gibi, üzerine, kendi ismini, markasını işlese ne olacakmış -
teferruatına girmiyorum- 300 milyon liradan 600 milyon liraya, daha da ilerleyerek, 300 milyon li
radan 1 milyar liraya kadar para cezası... 

Sonra, bu suçu işleyenlerle beraber -yani, gelmiş, falanın ismini, buraya işlemiş olanla bera
ber- işletme sahibinin de, o işletmenin müdürünün de, temsilcisinin de ayrı ayrı cezalandırılacağı 
hükmünü getirmektedir. 

Başka; 30 aydan 4 yıla kadar hapis cezası getirmektedir. Başka; o müesseseyi bir yıla kadar 
kapatma imkânı getirmektedir. Başka; ticaretten men imkânı getirmektedir. Başka; o malın müsa-
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dere edilmesine, zaptedilmesine, el konulmasına ve yok edilmesine dair ceza getirmektedir. Eğer, 
bu bir şirketse, bu işi yapanlarla beraber, tüzelkişiliği de müteselsilen sorumlu kılmaktadır. Başka; 
bu işi yapan firmanın, ticaret odasının kara listesine alınıp, ilan tahtasına yazılmasını cmretmekte-
dir . ' • : . : . 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Bir de idam etsinler bari!.. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Yani, bir idam kaldı, çok doğru söylüyorsunuz. 
Bu kadar ağır bir ceza kime veriliyor; bir tezgâhı, bir makineyi takliden yapana, üzerine ken

di ismini hakkı olmadan koyana veriliyor. 
Muhterem arkadaşlar, burada, Türk Ceza Hukuku literatürüne yepyeni bir, suçta iştirak mües

sesesi getiriliyor; sekiz ayrı ceza ve belki sekizden fazla kimseye mutlaka verilmesi için bu düzen
leme yapılıyor. 

Muhterem arkadaşlar, enteresan bir şey, bu ceza kime verilecek; Türk sanayicisine verilecek, 
Türk imalatçısına verilecek, Türk sanatkârına verilecek. Bütün bu cezaların tatbik edilebilmesi için 
bir şart koymuş "şikâyete bağlı olarak" diye. Şikâyete bağlı olarak yapıldığı takdirde ne olacak 
muhterem arkadaşlar; işte, burada, yolsuzlukların, rüşvetin, irtikabın kapısı açılacak. Ya şikâyet ol
mazsa... Yani "Arkadaş, sen, takliden imal ettiğin bu tezgâh dolayısıyla şu şu cezalara çarptırılaca
ğını biliyor muydun" diye sorulduğunda "bilmiyordum" diyen vatandaşa "öyleyse, seni şikâyet et
meyiz; eğer, şu şekilde hareket edersen" denilecek. İşte irtikap işte rüşvet işte yolsuzluk, bu tasarı 
kanunlaştığında ortaya çıkacak arkadaşlar. (RP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, daha dün, burada, Terör Yasasının 8 inci maddesi hafifletildi... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Makyaj yapıldı makyaj; ne hafifletilmesi..'. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - ... ve, hâkimin resen incelemesiyle, bazı hükümler, ge
riye doğru, cezaların affedilmesine kadar varan bir tarzda yumuşatıldı. Terörün suçlusu kim; tetiği 
çeken. Teröristleri bu suça teşvik edenlerin, onları bu şekilde yönlendirenlerin affının düşünüldü
ğü bir ortamda, ertesi gün, bir malı takliden imal eden kişiye, sekiz ayrı cezayı, hem de en ağır ce
zaların verilmesini öngörmek, bu memlekette, sanayileşmenin de, kalkınmanın da idam hükmüdür 
arkadaşlar. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Bu ayıp bunlara yeter. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Bu, ibret alınacak bir husustur. 

İşte, vahşi kapitalizm budur arkadaşlar. Nedir bu; bakınız, kapital ile insan hakları arasındaki 
münasebet işte böyle düzenleniyor "sen benim inşa ve imal, ettiğim bir şeyi taklit mi edersin; al sa
na ceza" deniliyor. Nasıl ceza; katmerli ceza ve bu cezanın, bir kişiye değil, sekiz kişiye birden ve
rilmesi hükmü getiriliyor muhterem arkadaşlar. İşte, kapitalizmin, inşan hakları ile sermaye arasın
da kurduğu denge budur; mala yönelik suçlara takdir edilen cezalar, insan hayatına kasttan dolayı 
takdir edilen cezaların kat be kat üstünde takdir edilmektedir. 

Ey, sosyal demokratlar neredesiniz!.. İşte, iktidara namzet olduğunuz bir günde, sizin talebi
nizle bu kanun çıkmaktadır. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) - Siz, taklitçiliğe karşı değil misiniz? 

ALİ DİNÇER (Ankara) - Ayıp, ayıp!.. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Muhterem milletvekilleri, aziz kardeşlerim; işte, bu ce
zalar faizi mürekkep olarak, kime verilecek?.. Palazlanan, yeşeren ve her türlü teşvikten mahrum 
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olarak kendi özverisiyle meydaha gelen imalat sanayimize, ihracatımıza ve istihdama zarar vere
cek. Birkaç misal vereceğim: Mesela mermer fabrikaları. Bugün, Muğla'da bile yeniden, büyük bir 
mermer sanayii başlıyor, Afyon, baştan aşağı mermer sanayiiyle Türkiye'nin yüzünü güldürüyor. 

İtalya'dan bir katarak getirmiş (büyük bir mermer biçme makinesi), şuraya koymuş fabrikası
na, mis gibi; ondan sonra, bakmış ki, biz, bunu yapabiliriz, bir de kendisi imal etmiş; hatta ondan 
daha güzel imal ediyor. Bunu haber aldığı zaman, İtalyan katarak makinesi sahibi, gelecek, savcı
ya müracaat edecek ve ondan sonra iflahını kesecekler, o fabrika kapanacak. Halbuki, o fabrika, 
mallarını, en küçük kıymığına kadar ihraç ediyor, istihdam meydana getirmiş, vergi ödüyor, nakli
yecisi kazanıyor, imar faaliyetleri bu yüzden gelişiyor, inşaat artıyor, konut işimiz kolaylaşıyor, gü
zel sanat eserleri meydana geliyor. 

İşte, bu getirdiğiniz cezaî hükümler, İtalya'nın hatırı için bütün bunların hepsinin köküne kib
rit suyu dökecek!.. Tamamı söndürülecek, niçin; yabancının makinesi saltanatla burada satılsın di
ye. Senin sanatkârın da bu cezaları gördüğü zaman, artık, jenisini, kabiliyetini de kaybedecektir. 

İki; masum bir sanatkâra bir sipariş geldi; şu tezgâhtan bana yapar mısın dendi; o da yaptı. 
Vay, sen, nasıl yaparsın diye, buna sekiz katmerli ceza verilecek. Satın alırken, zaten, fiyatı paten-
tiyle beraber teşekkül ettiği için, ithal edilen bu malların fiyatı çok yüksektir. Kendi malıdır, fabri
kasının kenarına bir üçüncüsünü yaparsa, buna göz açtırılmayacaktır. Bizim bütün fabrikalarımız 
böyledir. Bir tane tezgâh getirir, dokuz tanesini, kendi emeğiyle ve sanatkârlarımızın göznuruyla 
yapılır. 

Tasarının diğer maddelerinin de aynı içerikte olduğunu, başlangıçta ifade etmiştim. 

Sayın Başkanım, muhterem milletvekilleri; burada, 1 inci maddede zikredilen bir husus daha 
var; deniliyor ki "bu muamelelerde 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun şu maddesi 
işlemez..." Nedir bu; en ufak bir suçta dahi suçlunun, avukatıyla beraber dinlenmesi sağlanmışken, 
burada, CMUK'un işlemeceği söylenmektedir. Şikâyet sahibi, şikâyetini resen yapamayacak; sav
cıya gidecek, savcının da iştirakiyle yapacak;, yani, ağır cezalı hale getiriliyor, savcıyla beraber. 
Halbuki, resen şikâyet etse, hâkim, belki, şikâyetçiyle şikâyet edileni uyuşturacak, sulhüne sebep 
olacak; hayır, araya savcı da sokuluyor. Bu da önemli bir noktadır. 

Muhterem arkadaşlar, işin özüne gelmek istiyorum. Bugün, 30 Ekim; önemli bir gün, tarihî bir 
gün; Avrupa'da, gümrük birliğinin mukadderatı üzerinde müzakereler var. Ana gerekçede, Hükü
met, bu gümrük birliğine girmek için, bu kanunun çıkması lazımdır diye bir şey söylemiyor; ko
misyonda, gümrük birliğinin bu şartlara bağlı olacağına dair birkaç ibare konulmuş; ama, esas ge
rekçe başka yerde muhterem arkadaşlar, bunu anlatmak istiyorum size. Bu Tansu Çiller Hükümeti 
kurulmadan evvel Sayın Başbakanın başlattığı bir taktik bugün de uygulanmaktadır. 1993'te hükü
met kurulmadan evvel, her milletvekilinin bakanlık beklediği bir dönemde, sabahlara kadar çalışı
lıp birtakım kanunlar çıkarıldığı gibi, şimdi de, Hükümet kurulmadan evvel, işte, Seçim Kanunun
dan sonra olağanüstü hal, Çekiç Güç, 8 inci madde, şimdi de bu gümrük birliği uyum kanunları çı
karılmaktadır. 

Esas gerekçe nerede muhteremler; bu, gizli olduğu için buraya yazılmamış; ama, komisyon 
üyesi olan arkadaşlarımızın bize verdiği, Başbakanlık Başdanışmanlığının "çok gizli" ifadesiyle 
Başbakana sunduğu "Gümrük Birliğinin Hazırlıklarında Son Durum" adlı raporda deniyor ki: Av
rupa Topluluğu koordinasyon kurulu, yaptığı temaslarla, ekim ayına kadar tamamlanması gereken 
Çalışmalar yapılırsa ne âlâ, yoksa, gümrük birliği, teknik açıdan yapılacak değerlendirme sonucu 
ertelenebilecektir. Bugüne kadar Avrupa Birliğiyle yapılan temaslar sonucunda, siyasî sorunlar aşı-
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lamadığı takdirde, Avrupa Birliğinin, aşağıda belirtilen teknik sorunları bahane ederek, gümrük bir
liğini teknik gerekçelerle erteleme yoluna düşeceği anlaşılmaktadır. Şimdi, çok önem arz eden bu 
işe, 30 Ekim tarihinde yapılacak olan Ortaklık Konseyi toplantısında, gümrük birliğinin erteleme 
kararıyla sonuçlanabilecek, değerlendirmeye alınacak dört konuda çalışmaların tamamlanmadığı 
görülmektedir. Birisi, Toplulukla gümrük mevzuatına uyum. Bunun için AT komisyonu temsilci
leri, bu yasa tasarısının -gümrüklerle ilgili- 30 Ekime kadar yasalaşması gerektiğini bildirmişlerdir. 
Yani, düşünün, bu bir emirdir. 

İkincisi, sınai mülkiyet konusu; 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasının Türkiye'nin uluslararası taahhütlerinin gözden geçirilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. AT Komisyonu da, bu yöndeki değişikliğin zorunlu olduğu konusunda görüşünü 
Türkiye'ye iletmiş bulunmaktadır. 

Üçüncüsü; patent, faydalı model, marka, coğrafi işaretler, endüstri tasarımlar; bunlar, cezaî ve 
parasal hükümler içermediğinden, sınaî mülkiyet mevzuatının, AT tarafından talep edilen yaptırım 
gücüne sahip olabilmesi için, 1 Ekim 1995 tarihine kadar, Türkiye'nin teknik hazırlıklarını değer
lendiren bir rapor hazırlayacak olan AT Komisyonunun, olumsuz bir değerlendirme yapması önle
nebilecektir. Fikrî mülkiyet hakları: Dışişleri Bakanlığı kanalıyla, AT Komisyonu, bu konudaki 
önemli eksikliklerin tespitini yapmış ve bu tespitlerini bildirmiştir, bu çalışmaların da yapılması la
zımdır. 

Dördüncüsü; rekabet kurulunun bir an evvel oluşturulması gerekmektedir. Avrupa Topluluğu, 
bu kurulun oluşturulmasını ve çalışmaya başlamasını, gümrük birliğinin kaçınılmaz bir önkoşulu 
olarak değerlendirdiğini ve bu hususun, resmî bir beyanla kendilerine iletilmesini Dışişleri Baka
nına iletmiştir. , 

Arkadaşlar, kim bu Avrupa Topluluğu; Anayasa Mahkemesi mi; sizin çıkardığınız kanun hük
münde kararnamenin şu maddesi yanlış, bunu değiştirin; şu eksik, bunu yapın... Arkadaşlar, şimdi, 
bu neye benziyor; hükümeti kurmadan ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Hatip, toparlayın lütfen. , , 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla)-Toparlıyorum efendim. 

Sayın Tansu Çiller, şu şu şu kanunları yapıyorum diyor ya, Avrupa Birliği de ben sizi almak 
istemiyorum, siz zorla gümrük birliğine girmek istiyorsunuz, gümrük birliğine girmeniz için» daha 
önceden şu kanunları çıkarasmız diye, bizim egemenlik haklarımızı ayaklar altına alan, bizim için 
zillet olan direktifler vermektedir. Burada, vaktiyle direktiflerden bahsettiğimiz zaman, gürültüler 
çıkardınız; işte, direktifleri, sizin Başbakanlık Başdanışmanı, Hükümete vermektedir. Sanki, Avru
pa Topluluğunun buradaki mümessili gibi, işgal komiseri gibi, buraya direktifleri veren, maalesef, 
baltanın ormandan,olduğu gibi, işte bu kuruluştur. Bakiniz, en sonunda ne diyor; gümrük birliğinin 
teknik,gorekçelerl e ertelenmesine, eğer rekabet kurulu kurulmamış ise, AT normlarına uygun güm
rük yasası çıkarılmamışsa, Fikrî Mülkiyet Yasasında tespit edilen eksiklikler gidcrilmemiş olursa, 
Sanayi Mülkiyet Mevzuatının Yaptırım Gücüne Sahip Olabilmesi İçin Cezaî Hükümler İçeren Ta
sarı yasalaşmazsa ertelenmeye neden olabilecektir. Öyleyse, gümrük birliğinin ertelenmesinden ve 
dolayısıyla Hükümetimizin bu büyük bir tarihî sorumluluk altına girmesinden endişe ediyoruz. Siz 
bu endişeyi gidermek için tutun, gelin bu kanunları çıkarın" diyor. 

Arkadaşlar, gümrük birliğine girersek ne olacak: Sanayimiz, tarımımız ölecek, ertesi gün -yıl
lardan beri depolarda bekleyen- eski teknolojiyle üretilmiş ürünler Türk pazarına yığılacak, insan-
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larımızın sağlığı ve geleceği tehlikeye girecek, tarim, hayvancılık ve buna dayalı endüstri Ölecek
tir, binaenaleyh, bu tasarının kabul edilmemesini istiyoruz... \ 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Ek süre vereyim, konuşmanızı tamamlayın efendim. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) -Tamamlıyorum... 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde öncelikle görüşülmesi gereken böyle bir tasarı olmamalıdır. 
Bu tasarı, millî iradenin eseri değildir, Avrupa'nın bize empozesidir ve bizim insanlarımıza saadet, 
huzur değil, büyük bir zulüm getirmektedir. İnsanlarımızı inim inim inletecek,birtakim cezaî uygu
lamalar getirecek olan bu tasarının, hiç de milletimizin hayrını, halkımızın mutluluğunu hedefleyen 
bir tasarı olmadığı görülür. Her kesime yok denilecek; ama, Avrupa'nın sanayisine, tarımına oluk 
oluk imkânlar aktaracak, bizi öldürecek imkânlara "evet" denilecek. , 

Gıda teknolojisinde büyük bir sıkıntıya uğrayacağız. İnsanlarımız, helal haram dinlemeden, 
kendisine dayatılan kuralları yaşamak zorunda kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarı, alışılmış prosedüre de uymamaktadır -görülmemiş bir şekil
de- süratle birtakım kademeleri atlayarak önümüze getirilmektedir. Muhterem arkadaşlar, bahsetti
ğim şekilde koskoca kanun hükmündeki değişiklikler, burada bir birbuçuk sayfa içerisinde bir mad
de olarak getirilmektedir. 

Buradaki uzun ifadelerde öyle bir gayret saıf edilmiştir ki, fıkralara ayrılmasın, burada herhan
gi bir değişiklik yapma imkânı olmasın, değişiklik önergeleriyle önümüz kesilmesin... 

Tekrar ifade ediyorum; bütün bu müeyyidelerin, şikâyet şartına bağlanmış olması, büyük su
iistimallere, yolsuzluklara yol açacaktır ve bu, başından beri maluldür; Anayasamızın 162 nci mad
desi çiğnenerek getirilmiş bir husustur. 

Muhterem arkardaşlar, memleketimize, milletimize hayırlı günler getirecek olan seçimin ya
kın olması, en büyük tesellimizdir; yoksa bu gidiş ve zihniyetle, memleket kötüye ve karanlığa gö
türülmektedir. -

Hepinizi hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN - Sayın Hatip, bir dakikanızı rica ediyorum: 
Siz bir yazıdan bahsettiniz; Başbakanlık Başmüşaviri o yazıyı kime yazmış efendim; ben ora

yı tam anlayamadım; önemli bir yazıdan bahsettiniz ve gizli olduğunu da söylediniz, değil mi efen
dim? (RP sıralarından gürültüler) 

Efendim mesele anlaşılsın. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Başbakanlık makamına yazılmıştır efendim. 

BAŞKAN-Başdanışman, Başbakanlık makamına yazmış. 

Efendim meseleyi anlayalım;, burada bazı bilgiler veriyorsunuz; bunlarda.eğer bir yanlışlık 
varsa, yarın... 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - isterseniz size de veririz Sayın Başkan; fotokopisi var. 

BAŞKAN - Efendim bize de verin, mesele anlaşılsın.. 
Sayın milletvekilleri, burada kanun müzakerelerinde bazı hatip arkadaşlarımız çok kıymetli 

düşünceler ileri sürüyorlar. Bildiğiniz gibi, bu iddiaların çok iyi bir incelemeye dayanarak söylen
mesi lazım; aksi'takdirde, yarın bu kanunlara göre yapılacak uygulamalarda birtakım hatalı sonuç
lara varılabilir. 
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Mesela, Sayın Hatip biraz evvel "birisi bir makine getiriyor, Türkiye'de bunun benzerini yap
tığınız zaman yakanıza yapışacaklar" dedi. Benim anladığım kadarıyla -ki, mantık da onu gerekti
riyor- bir Türk vatandaşı bir makine yaptığı gibi, benzerini de yapabilir; bundan dolayı...Ama bu, 
bu kanuna girmiyor ki. Burada kastedilenin, daha ziyade sanat eserleri olması lazım.(RP sıraların
dan gürültüler) 

Efendim bakınız; ileride mahkemeler bu tutanaklara bakarak karar verecekler. İnsanlarımızın 
haksız yere cezalandırılmaması için bu konuda açıklama yapmak zorunluğu duydum* 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Zaten, sekiz ayrı ceza veriyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, aslında Hükümetin buna cevap vermesi lazım. Yani, bazı hatiplerin ko
nuşmaları eğer yanlışsa, bence, Komisyon ve Hükümetin, burada, bunlara cevap vermesi lazım. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Size ne!.. 

BAŞKAN - Efendim, önemli şeyler. Hepimiz bu memleketin insanlarıyız. Burada yapılan ko
nuşmalar, eğer, bir kanun vazıının amacını aşan bir düzeye varırsa, o zaman, bu konuşmalar fay
dadan ziyade zarar getirir. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Avrupa böyle istiyor efendim. 

BAŞKAN - Neyse, yani... ; 

Evet, gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 

Şahsı adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; müzakeresi devam eden 

889 sıra sayılı, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısının tamamı üzerinde şahsen söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarıyla, bildiğiniz gibi, patent hakları ile patent haklarının korun
ması, yaş sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi, toptancı halleri, endüstriyel tasarımların korun
ması, coğrafî işaretlerin korunması, markaların korunması, gıda üretimi, tüketimi ve denetlenme-
siyle ilgili, daha önce Hükümetin çıkarmış olduğu kanun hükmünde kararnamelere ait değişiklik
ler önümüze getirilmiş bulunmaktadır. Bu kanun hükmünde kararnameler; 24 Haziran 1995 tari-' 
hinde neşredilmiş olan patent haklarıyla ilgili 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, yaş sebze 
ve meyveyle ilgili 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, endüstriyel tasarımlarla ilgili 554 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve coğrafî işaretlerle ilgili 555 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name, markaların korunması hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, gıda üretimi, tü
ketimi ve denetlenmesiyle ilgili 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedir. 

Konuşmamda arz ettiğim gibi, bunların hepsi kanun hükmünde kararnamedir. Bu kanun hük
münde kararnameyle çıkarılmış olan kanunlar, aslında, daha önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne kanun tasarısı olarak getirilmişti; ancak, her nedense Hükümet, sanayiyle ilgili bu temel kanun
ların, burada, müzakeresi yerine, alelacele, kanun hükmünde kararnameler neşrederek, bu mesele
leri düzenleme yoluna gitti ve şimdi bu kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan bir ka
nun tasarısını da önümüze getirmiş bulunmaktadır. 

Bu değişiklik tasarısının esas özelliği, Anayasanın 38 inci maddesine göre, kanun hükmünde 
kararnamelerde, cezaî ve malî hükümler getirilemeyeceği için, burada, cezaî ve malî hükümler ge
tirilmektedir. Benden evvel konuşan muhterem arkadaşımız Ahmet Remzi,Beyefendinin ifade et
tiği gibi, yüzlerce milyon liralık cezalar ve dört yıla varan hapis cezaları getirilmektedir. Ayrıca, 
yine, bu kanun tasarısında daha önce çıkarılmış olan kanun hükmünde kararnamelerde muhtelif de
ğişiklikler yapılmaktadır, 
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Şimdi söylemek istediğim husus şudur: Gelin beraber Anayasanın 91 inci maddesini açalım. 
Anayasanın 91 inci maddesi, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisiyle ilgilidir. 

Şimdi, burada, fıkraların birinde deniliyor ki: "Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hük
münde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve 
ivedilikle görüşülür." Peki, bunlar, haziran ayında çıktı. Hani, bunlar, Meclis gündeminde ivedilik
le görüşülecekti. Biz, bu kanunları görüştük mü; görüşmedik; ama, kanun hükmünde kararname
lerde yapılan değişiklikleri burada müzakere ediyoruz. Biz, bunun aslını görüşmedik ki, değişikli
ğini nasıl görüşüyoruz; yani, bu, bir anayasa suçudur. Eğer, burada, öncelikle görüşülecek bir hu
sus varsa, kanun hükmünde kararnamelerin kendilerinin görüşülmesi lazım; işte, Anayasanın 91 in
ci maddesini açın, okuyun. Yani, bu Hükümetin vazifesi anayasayı ihlal midir, hukuku ihlal mi
dir?!. Evet, bir zamanlar, bir başbakan demişti:"Bir kere ihlal etsek ne olur." Biz, onu ayıplamış
tık; ama, onun hiçbir suçu yokmuş. Bu Hükümet, maşallah, ayda bir kere Anayasayı ihlal ediyor; 
rekor kırıyorsunuz, zaten her sahada rekor kırıyorsunuz!.. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Hergün... 
CEVAT AYHAN (Devamla)-Evet... Hergün rekor kırıyorsunuz!.. 

Ben, esastan, bunu dikkatinize sunmak isterim. Yani, bu Hükümet, bu tasarıyı getirmekle Ana
yasayı ihlal etmektedir. Bu Hükümet, bu tasarıyı getirmekle cinayet işlemektedir. Niçin?.. Esnafla 
ilgili, patentle ilgili, gıda maddeleri imalatıyla ilgili hükümlere bakın; o kadar ağır hükümler getir
mişsiniz ki efendim, gıda maddesi imal eden şu, şu, şu şartlara uyacak, uzman bulunduracak, mü
tehassıs bulunduracak. Yahu, Edirne'nin falan yerinde, Erzurum'un falan yerinde bir adam, iki çı
rakla, kalfayla tahinhelvası imal ediyor veya falan yerde, iyi bir kasap, aynı zamanda, dükkânında 
sucuk imal ediyor... Hadi bakalım, sen burada -bir tane profesör mü isteyecek, yüksek tahsilli mi 
isteyecek- falan mütehassısı bulunduracaksın. Kim istiyor bunları; Avrupa Topluluğu istiyor. Ba
kın değişikliklere, işte Ahmet Remzi Bey ifade etti- Başbakanlığın gizli bir raporunda "aman, bun
ları değiştirelim" deniliyor; niye, Avrupa Topluluğu Komisyonu, Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla zıl
gıtı çekti. "Siz, kanun hükmünde kararname çıkardınız; ama, biz, bunları kabul etmiyoruz; çabuk, 
gidin, şunu şunu değiştirin." Yahu, burası sömürge idaresi midir; haşa!.. Daha dün, burada, sınırla
rımızı Çekiç Güç'e emanet eden bir kararı çıkardınız. İktidar grupları için bu ayıptır, ben biliyo
rum, milletvekili arkadaşlarımız buna katılmıyor "hâkimiyet milletindir" ibaresinin altında, dört 
yıldır bunu çıkarıyorsunuz buradan. Şimdi, yetmedi, Türkiye'de Erzurum'da tahinhelvası imal ede
cek olan, Edirne'de sucuk imal edecek olan bir kasap, Avrupa Topluluğundan gelen standartlara 
göre imal edecek. Peki, siz, o zaman, bu halka, Avrupa Topluluğu standartlarında gelir temin edin 
de, biz de, o standartlara göre imalat yapalım, onu yedirelim. 

Avrupa Topluluğunda gıda maddelerinin fiyatı, Türkiye ile mukayese ettiğiniz zaman yüksek, 
satın alma gücü de yüksek. Biz de, fert başına 2 bin dolarsa, onlarda, 20 bin dolar, 30 bin dolar... 
Tabiî, o işyerleri ona göre teçhiz ediliyor. 

Avrupa Topluluğunda esnaf sayısı az, açın bakın istatistiklere. Niye az; şimdi, bizde, bir es
naf, ayda 3 milyon, 5 milyonla kifafı nefs ediyor; tenceresinde tarhana çorbası pişirme imkânını bu
luyor, iki somun ekmek alıyor. Eğer, siz, o esnafa -15 milyon, 20 milyon nedir ki- 15-20 milyon li
ra maaş alacağı işyeri temin etseniz, derhal kapatır, işçi olarak gider. Nerede geçinecek bu insan
lar? Zaten, 1980'den beri, esnafın canını çıkardınız; Anavatan İktidarları, DYP-CHP İktidarları es
nafın canını okudunuz. Hayat Standardı Vergisi, vur sırtına; Peşin Vergi, vur sırtına; yetmedi, Eko
nomik Denge vergisi, vur sırtına; yetmedi, Net Aktif Vergisi, vur sırtına... Bugün, esnaf, her yerde 
dükkân kapatıyor. Bakın, seçim kampanyasına gidiyoruz; şimdi, değerli milletvekili arkadaşlarımı
zın hepsi, çarşılarda, pazarlarda dolaşacak... 

- 397 -



T.B.M.M. B : 1 8 30 .10 .1995 0 : 6 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Cesaretleri var mı? 

•CEVAT AYHAN (Devamla) - ...esnaf yakamıza yapışacak "yahu, ben, vergi ödeyeıniyorum" 
diyecek. Bakın, 1995 yılında, Edirne'de, Erzurum'da* Kayseri 'de, Sivas'ta, bir esnaf -eğer, normal 
bir bölgeyse- 50 milyon vergi ödüyor, zarar da etse, bunu ödemeye mecbur. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Adapazar'ında ne kadar?,. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Biiyükşehir bölgesi ise, 70 milyon vergi ödemeye mecbur. Ta
biî, Adapazarı'nda da 50 milyon lira ödemeye mecbur. İşte, manzarayı umumiye bu; bu bir felaket. 
İşçi mahvolmuş, memur mahvolmuş, esnafı da batırıyorsunuz; şimdi, bir de bu tür kanunlarla es
nafa dükkân kapattıracaksınız. 

Bakın, ben 21 Ağustos 1995 tarihinde Adapazarı Ziraat Aletleri Çarşısında gezerken, esnaf zi
yaret ederken, baktım bir dükkânda Şevki Demir usta çalışıyor "ne yapıyorsun sen Şevki Usta" di
ye sordum, o da "mısır hasat makinesi yapıyorum" dedi. Biliyorsunuz, eskiden mısırları tarlada 
orakla keser, somağınt koparır, talaşını ayırırdık. Şimdi, elhamdülillah Türkiye de makineleşmiş -
Samsun'da, Sakarya'da, her yerde- makine mısır tarlasına giriyor, koçanı alıyor, soyuyor, deposu
na atıyor. Bu makinenin Avrupa'dan geleni 33 bin mark; ama benim Şevki usta, bunu, iki yıldır ba
şarılı bir şekilde 3 500 marka imal ediyor. Şimdi, siz Şevki ustanın boynuna idam ipini takacaksı
nız. Niye; Avrupalı, Alman, İtalyan firmalar gelecek, "hadi oradan, sen nasıl yaparsın bakalım bu 
mısır makinesini, sen nasıl geliştirirsin bu harman makinesini; ver bakayım bana 500 milyon, 1 
milyar, 2 milyar ceza. Bunu yapman için önce patent alacaksın, patenti almak için de şu kadar mil
yon lira ödeyeceksin..." Tabiî Şevki ustalar... < 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun, konuşmanızı bitirin efendim. 

v CEVAT AYHAN (Devamla) - ...pes edecek ve kapınıza gelecek: "Bana bir iş" diyecek. Ne
rede iş vereceksiniz; devlet zaten batmış, KİT'leri batırmışsınız. Maşallah seçime giderken, Avru
palı Amerikalı ağabeylerinize yaranmak için bir kanun, bir kanun, bir kanun daha; bu esnafı, bu sa
nayii nasıl batıralım... 

Bakın -burada dikkat edin- şunu söylemek istiyorum: Yüzclli yıldan beri bu Avrupalılar, Tür
kiye'ye yaptıkları ihracatla zaten bizi sömürdüler. Cumhuriyet devrinde biraz canlanan bir sanayi 
var -bilhassa 1950'den sonra- şimdi, o sanayiin de boynuna idam fermanını asıyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye tüketim mallarını imal ediyor; ama, bu mallan imal edecek ma
kine teçhizatını imal edemiyor. Bunu yapacak olan, orta ölçekli, küçük ölçekli sanayidir, Şevki us
talardır. İşte siz, Şevki ustaları hâkimin karşısına çıkaracaksınız, hapsedeceksiniz, dükkânını hac
zedeceksiniz ve Şevki ustaları idam edeceksiniz. Aslında, Şevki ustaları idam etmeyeceksiniz, 
memleketin sanayileşmesini idam edeceksiniz, memleketi sömürge yapacaksınız; mübarek olsun!.. 

Bunun hesabını da biz sorarız. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

Sayın Bakan, söz istediniz değil mi efendim? 

ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Evet Sayın Başkanım. ' 

BAŞKAN - Buyurun. 

ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Sayın Başkanım, değerli milletvekille
ri; Refah Partili arkadaşlarımız, gerçi hararetle alkışladılar; ama, burada, bu kürsüden, Sayın Cevat 
Ayhan'ın ortaya koymuş olduğu düşüncelerin aslında, gerçekle ilgisi yoktur... 
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AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) - Niye?! 

ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - ... ve Sayın Ayhan'ın, müktesebine de 
uygun bulduğumu üzülerek söyleyemiyorum. 

Şimdi, iki konu... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Açıklayın da, bizi tatmin edin Sayın Bakan... ;'•-.. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 

ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - İzin versinler arkadaşlarım... 

Şimdi, Anayasanın 91 inci maddesinde "kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur" deniliyor. Ondan sonrası hükümetin konusu değildir, on
dan sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisinin konusudur; bu sebeple, hükümeti suçlamak için, bir 
gerekçe ortaya konulamaz. . 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - El insaf Sayın Bakan... 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Şimdiye kadar Meclis neyi yaptı ki, bunu da yapsın... 

BAŞKAN - Efendim, müdahale etmeyin, rica ediyorum... 

ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - İkincisi; patent, yenilik içeren üretim 
usulleriyle ve ürünleriyle ilgilidir. Tutup da, burada, helva, sucuk hikâyesi anlatmaya ve millete 
yanlış bilgiler vermeye lüzum var mıdır? Helvayla, sucukla patentin ne ilgisi vardır; ama, bir ürün, 
bir beyin ürünü patent almışsa, bunun korunması, ahlakî değerlerin de bir ifadesidir, dünyadaki re
kabeti ahlakî zemine oturtmanın da bir ifadesidir. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. > 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, yerimden, bir cümleyle açıklama yapmama izin 
verir misiniz? ' 

BAŞKAN - Buyurun. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Bakanımız Sayın Bekir Sami Daçe, sevdiğimiz, say
dığımız bir ihsandır. Tabiî, ben, burada, hilafı hakikat bir şey söylemedim. Evet, kanun hükmünde 
kararnameler neşredildiği gün Meclise arz edilir; ama, kanunların burada müzakeresi, bir hükümet 
üyesinin burada oturmasına ve iktidar grubunun da, öncelikle, müzakeresine ait karar istihsal etme
sine bağlıdır. O da, biliyorsunuz, Sayın Başbakanın talimatıyla, Danışma Kurulundan, olmazsa, ik
tidar gruplarının teklifleriyle sağlanıyor. 

İkinci husus, ben, sucukla helvayı şunun için arz ettim: Bakınız, burada, 560 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname var; Muhterem Bakanımız, lütfeder, bu kararnameyi tetkik ederlerse -her 
türlü içilecek ve yenilecek gıda maddeleriyle ilgili bir kararnamedir- burada, onunla ilgili ağır ce
zalar getirilmektedir. İşte, bunun içerisinde sucukçu da var, helvacı da var, gazozcu da var. 

Arz eder, teşekkür ederim. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, burada, görüşülen her kanun tasarısı ve teklifi, Hükümetin veya 
Başbakanın direktifiyle değil, bu Meclisin iradesiyle görüşülüyor. (RP sıralarından gürültüler) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bırakın Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, bir dakika, rica ediyorum... Allah Allah, siz, hep istediğinizi söylüyor
sunuz, ondan sonra... Burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir ve Meclisin hakkını savunmak da ba
na düşer. 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Dobra dobra olsun... 

BAŞKAN -Burada, Meclisin hür iradesiyle, kanun tasarı ve teklifleri görüşülür; yoksa, Hü
kümetin, Başbakanın direktifiyle görüşülmez. Bunlar, önce komisyonlarda görüşülür, ondan sonra, 
gelir, gündeme girer ve -hepiniz buradasınız- Danışma Kurulu ne karar alırsa, burada o görüşülür. 

MUSTAFA (İNALDI (Konya) - Gündemin birinci ye ikinci maddesini niye görüşemiyoruz... 

BAŞKAN - Arkadaşlar, bu, nihayet, Meclisin karandır. . 

Sayın Engin Güner, buyurun efendim. 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) -Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 889 sıra 
sayılı kanun tasarısı hakkında, şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi en derin say
gılarımla selamlıyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, her şeyden önce, son derece teknik bir konuyu görüşmekte olduğu
muzu hatırlatmak istiyorum. Gerçekten de, bu son derece teknik konuyu, bütün arkadaşlarımızın, 
bütün ayrıntılarıyla bilmeleri mümkün değil. Yapılmakta olan, benden önce konuşan arkadaşları
mın da izah ettikleri gibi, daha önce çıkarılmış olan bazı kanun hükmünde kararnamelerin cezaî hü
kümlerini, kanun hükmünde kararname kapsamında yer alamayacağı gerekçesiyle, bu kanun tasa
rısıyla kabul etmek. Daha önce çıkarılan kanun hükmünde kararnameler nelerdi; bunlar, patent, 
faydalı model, markalar, endüstriyel tasânmlar ve coğrafî işaretler gibi sınaî mülkiyeti ilgilendiren 
hususlardı.. 

Ben, olaya biraz değişik açıdan bakmak istiyorum: Bütün bunları, bu kanun hükmünde karar
namelerin niçin çıkarıldığını, daha doğrusu, haziran ayında apar topar bu kanun hükmünde karar
name yetkisinin niçin Hükümete verildiğini hatırlatmakta yarar var. Şu anda, 30 Ekim gecesi saat 
21.30'da, bu kanun tasansını burada görüşmemizin sebebi, haziran ayında apar topar yetki verip bu 
kanun hükmünde kararnameleri çıkarma yetkisinin Hükümete tanınmasıdır. Bütün bunların tek bir 
amacı var; o da; 1 Ocaktan itibaren gerçekleşecek olan gümrük birliği konusunda Türkiye'yi, Türk 
sanayiini hazırlamak. 

Şimdi, burada bir yanlışlık var. Gümrük birliği gibi son derece önemli bir konuda, kanun hük
münde kararname yoluyla bu işleri halletmenin yanlışlığına dikkatinizi çekmek istiyorum; çünkü, 
gümrük birliği gibi, ülkemizi çok yakından ilgilendiren bir konunun, Yüce Meclisten âdeta kaçırı
larak, Hükümete yetki verimek suretiyle halledilmesi yanlıştır. 

Ayrıca, dört yıldır bu konuda hiçbir şey yapmayan Hükümetin, bu konuyu son dakikaya bırak
ması da ikinci büyük yanlışlıktır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi "otuziki yıldır yapılamayanı yapıyoruz" diyenler, bu durumu na
sıl izah edeceklerdir; yani, otuziki yıldır güya yapılamayanı, bu Hükümet yapmış ve gümrük birli
ğine bu Hükümet sayesinde giriyormuşuz intibaı vatandaşımıza, maalesef, yanlış bir biçimde akta
rılmaya çalışılmaktadır. 

- Biraz önce, seçim takvimi başlamış olmasına rağmen, Sayın Başbakanın hiç de hakkı olmadı
ğı bir biçimde "Ulusa Sesleniş" konuşmasını dinledim. Burada, hemen, Sayın Başbakana naçizane 
bir önerim olacak; bundan sonra bu programın ismini değiştirmeli; bu programa "milletin gözüne 
baka baka gerçekler nasıl saptırılır" ismi konulmalı. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, hemen dikkatimi çeken birkaç hususa değinmek istiyorum. Yazılı metin hiçbirimizin 
önünde yok; ama, şunları not aldım: - Bu kadar büyük saptırma olabilir- Konuşmasının bir nokta-
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sında, bundan iki üç yıl öncesine kadar ülkede tek kanal televizyon olduğunu söyledi. Değerli ar
kadaşlarım, cümle âlem biliyor ki, onbeşi aşkın özel kanala ve dörtyüze yakın mahallî istasyona, 
bu ülke, Anavatan İktidarı zamanında kavuştu. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Hatta, renkli televizyona... 

ENGİN GÜNER (Devamla) - İkinci büyük bir saptırma, Bakü-Ceyhan hattı konusunda. 

BAŞKAN - Sayın Güner, rica ediyorum, konuya bağlı olarak konuşun. 

ENGİN GÜNER (Devamla)-Tabiî, konuya bağlıyım. 
BAŞKAN -v Efendim, Başbakanın konuşmasını burada cevaplandırmak isterseniz, ayrıca, 

gündemdışı bir söz isteyin, vereyim; ama, şimdi, bu tasarı üzerinde konuşun. 

ENGİN GÜNER (Devamla) - Efendim, tasarı üzerinde konuşuyorum. 
Bakü-Ceyhan hattı konusunda da milletimiz yanıltılmakta/Yapılan nedir; Supsa hattının ka

bul edilmesiyle, Türkiye'nin ileriye dönük hiçbir umudu kalmayabilirdi. Şayet, sadece, Novoros-
sisk hattı kabul edilmiş olsaydı, o zaman, ileriye dönük de, en ufak bir ümidimiz kalmayacaktı. Bu
günkü durum nedir; Türkiye'nin ileriye dönük bir ümidi vardır; hadise, bundan ibarettir. Bakü-
Ceyhan hattı konusunda en ufak bir karar, halen alınmış değildir, bundan sonra belki alınacaktır. 
Bu, Gürcistan'a giden bir hattır; Türkiye ile bir ilgisi yoktur. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Maddeyle ne ilgisi var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, arkadaşımızı ikaz ettim. 
ENGİN GÜNER (Devamla) - Konumuz olan 3 üncü maddeye geliyorum. Gümrük birliği ko

nusunda otuziki yıldır yapılamayan, şimdi yapılıyormuş. O zaman, bu kadar teknik, bu kadar has
sas, Türk sanayiini bu kadar yakından ilgilendiren bir konu, gümrük birliğinin gerçekleşmesine iki 

, ay kala mı getirilir ve bu şekilde mi getirilir. 

Bakınız değerli arkadaşlarım, 1 inci maddede bir cümlede -hem de bu kanun metni, küçük 
harflerle yazılmıştır- tam 24 satır saydım; 24 satırlık bir cümle; bunu, kim okur, kim anlayabilir. 
Bunu tercüme edip yabancılara gösterseniz, adama gülerler. Böyle kanun çıkarılır mı; bu, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine saygısızlık değil mi... (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Nedir bunun ar
kasındaki gerekçe; burada önerge verilmesin, doğru düzgün bir kanun çıkarılmasın... Böyle gerek
çe olur mu değerli arkadaşlarım; yani, burada önerge verilmesin, belki sağı solu düzeltilir de, daha 
doğru düzgün bir kanun çıkar diye, 90 madde olması gereken bir kanun tasarısını, 9 maddeye sı
kıştırmaya çalışacaksınız. Bunu kendimize anlatamadığımız gibi, aklıselim sahibi hiçbir insana da 
anlatamayız. İşte, böyle davranışlarla, maalesef, bu Yüce Meclisin saygınlığına da, gölge düşürme
ye devam etmekteyiz. 

Çok değerli arkadaşlarım -benden önce konuşan arkadaşlarım da değindiler- her şeyden önce 
şunu ifade etmek istiyorum: Avrupa Birliğine tam üyelik yolunda bir gümrük birliğine, gerçekten 
inanmakta olan Anavatan Partisinin bu konudaki görüşleri de, maalesef, kamuoyuna, saptırılarak, 
yanlış olarak aksettirilmeyc çalışılmaktadır. Biz, her zaman tekrarlıyoruz; gümrük birliğine taraf
tarız; ama, tam üyelik yolunda gerçekleşecek bir gümrük birliğine. Bizim itiraz ettiğimiz nokta şu
dur: "Ya gireceğiz ya gireceğiz" felsefesiyle başlatılan müzakerelerde, Türkiye, maalesef, pazarlık 
gücünü kullanamamıştır. Siz, bir dükkânın vitrininde bir elbise görseniz, üzerinde de fiyatı olmasa 
"Ben, bu elbiseyi ya alacağım ya alacağım" diye dükkân sahibine giderseniz, o dükkân sahibi, si
ze, istediği fiyatı biçmez mi. İşte, gümrük birliği hadisesinde yaşanan olay budur. 

Bu müzakereler iyi yürütülememiştir. Türkiye, gümrük birliğini gerçekleştirmesi için hak et
tiği malî yardımları alamamıştır. Sadece gelecek yıl, fonların kaldırılmasından dolayı 2,9 milyar 
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dolar kaybımız olacaktır; ama, gümrük birliği vasıtasıyla önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye'ye ve
rilecek miktar ise, 3,2 milyar dolardır ve bunun çok büyük bir kısmı da kredi şeklindedir; yani, bir 
yıllık kaybımızı,'ancak beş yılda, o da çoğu kredi olmak şekliyle telafi edeceklerdir. 

Ayrıca, Türkiye, karar mekanizmalarında yer alamamaktadır; bu da, tenkit ettiğimiz ikinci hu
sustur. 

Üçüncüsü ve en,önemlisi de, Türkiye'ye, tam üyelik yolunda herhangi bir siyasî irade beya
nında bulunulmamaktadır; yani, "Türkiye, size, gümrük birliği yeter, bununla idare edin" denil
mektedir. Biz, bunun sakıncalarına dikkati çekmek istiyoruz, bütün söylediğimiz budur. Anavatan 
İktidarının, 1983-1991 döneminde, bu ülkede gerçekleştirdiği değişimler olmasaydı, gümrük birli
ği lafını ağzınıza bile alamazdınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Güner, süreniz bitti; lütfen toparlar mısınız. 

ENGİN GÜNER (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan; teşekkür ediyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısını, bu perspektif içinde görmek gerekir; yani, güm
rük birliğini gerçekleştirmek amacıyla 22 yıldır planlı bir şekilde yürütülen çalışmalar, maalesef, 
kamuoyuna verilmek istenilen intibaın tam aksine, bu hükümet zamanında yavaşlamıştır, durakla
mıştır. İşte, bunun içindir ki; 30 Ekim gecesi saat 21.30'da bu kanun tasarısını apar topar görüş
mekteyiz. Halbuki, bunların, çok planlı bir biçimde, çok daha ince ayrıntılarına inilerek bu Yüce 
Meclisin çatısı altında görüşülmesi,gerekirdi; çok daha önceden kabul edilmesi gerekirdi. Biz, bu 
yasanın çıkması gerektiğine inanıyoruz; ama, her şeyden önce dışarıya açılmış olan Türk sanayiin 
buna ihtiyacı olduğu için inanıyoruz; ama, böyle apar topar, son dakika baskılarıyla çıkarılmasına . 
d e ğ i l . • ' , ' . ' . ' • " ' ; 

Ben, bu görüşlerimi ifade etmek istedim. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
\ . . . . • ' • - - ' . • ' • 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güner. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Maddelere geçmeden önce, bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurul salonunda toplantı yetersayısı yoktur. Yoklama yapılmasını arz ederiz. 

BAŞKAN - Önergedeki imza sahiplerini arayacağım. 

Ahmet Arıkan ?.. Burada. v 

Ömer Ekinci?.. Burada. ,, 

Hasan Dikici?.. Burada. 

İsmail Coşar?.. Burada. 

Şaban Bayrak?.. Burada. 

Lütfü Esengün?.. Burada. • • ' . . -

Salih Kapusuz?.. Burada. 

Ali Oğuz?.. Burada. 
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Hüseyin Erdal?.. Burada. / 

Fethullah Erbaş ?.. Burada. 

Yoklamaya Adana İlinden başlıyoruz. 

(Yoklama Yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/935) 
(S. Sayısı : 889) (Devam) 

BAŞKAN - Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddeler geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1 inci madde uzun olduğundan Divan Kâtibinin oturarak okumasını oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun. 

12.9.1960 Tarihli ve 80 Sayılı, 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı ve 10.6.1930 Tarihli ve 1705 
Sayılı Kanunlar ile 24.6.1995 Tarihli ve 551,552,554, 555, 556 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameler ile 28.6.1995 Tarihli ve 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin son fıkrasında geçen "buluş konusunun kısmen ve
ya tamamen" ibaresi yerine "buluş konusunun ilk başvurudaki kapsamın dışına çıkacak şekilde kıs
men veya tamamen" ibaresi, 53 üncü maddesinde geçen "getirilmesi ve başvuru ücretinin ödenme
si ile başvuru tarihi kesinleşir" ibaresi yerine "getirilmesi ile başvuru tarihi kesinleşir" ibaresi, 57 
nci maddesinin beşinci fıkrasında geçen "62 nci" ibaresi yerine "59 uncu" ibaresi, 73 üncü madde
sinden sonra gelmek üzere, "Madde 73/A - a) 44 üncü maddede, yazılı açıklamayı gerçeğe aykırı 
olarak yapanlar veya patentli bir eşya veya ambalajı üzerine haklı olarak konulmuş patent olduğu
nu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar veya kendisini haksız olarak patent başvurusu veya 
patent sahibi olarak gösterenler hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına ve üçyüzmilyon 
liradan altıyüzmilyon liraya kadar para cezasına, b) Hak ve alakası olmadığını veya tasarruf yet
kisi bulunmadığını bilmesi gerektiği halde 86 nci.maddede yazılı haklardan birini veya bu haklar
la ilgili lisansı başkasına devreden, veren, rehneden, bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bu
lunanlar ile patentle korunan bir buluşun sahibi olmadığı veya patentin koruma süresi bittiği veya 
129 uncu veya 133 üncü maddelerde yazılı sebeple patentin hükümsüzlüğü veya patent hakkının 
sona ermesi durumlarında kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya 
ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilanlarına korunan bir patentle ilgili olduğu kanısını uyan
dıracak şekilde işaretler koyan veya bu amaçla gazetelerde, ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı ve 
işaretler kullananlar hakkında iki yıldan Uç yıla kadar hapis cezasına ve altıyüz milyon liradan bir 
milyar liraya kadar para cezasına, c) 136 nci maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında iki 
yıldan dört yıla kadar hapis cezasına ve altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezası
na, ayrıca, işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edil-. 
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melerine hükmolunur. Yukarıda sayılan suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada bir işletmenin çalışan
ları tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesine ma
ni olmayan işletme sahibi, müdür veya temsilcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi 
fiilen yöneten kişi de aynı surette cezalandırılır. Bir tüzelkişinin işleri yürütülürken, 136 ncı mad
dede sayılan suçlardan biri işlenirse, tüzelkişi, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu 
olur. Fiile iştirak edenler hakkında olayın mahiyetine göre Türk Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 
nci maddeleri hükümleri uygulanır. Yukarıda sayılan suçlardan dolayı kovuşturma şikâyete bağlı
dır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
344 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 8 numaralı bendi uygulanmaz. Patentten doğan hakları teca
vüze uğrayandan başka 136 ncı maddede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü 44 üncü madde
de yazılı açıklamanın gerçeğe aykırı olarak yapılması ile patentle korunan bir buluşun sahibi olma
dığı veya patentin koruma süresi bittiği veya patentin hükümsüzlüğü veya patent hakkının sona er
mesi durumlarında kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya amba
lajlarına veya ticarî evrakına veya ilanlarına korunan bir patentle ilgili olduğu kanısını uyandıracak 
şekilde işaretler koyma veya bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda bu tarzda ya
zı ve işaretler kullanılması durumlarında 5590 veya 507 sayılı Kanunlara tabi kuruluşlar ve Tüke
tici Dernekleri de şikâyet hakkına sahiptir. Şikâyetin fiil ve failden haberdar olma tarihinden itiba
ren, 2 yıl içinde yapılması gerekir. Bu kapsamdaki suçlarla ilgili şikâyetler, acele işlerden sayılır. 
Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre, patent başvurusu veya patentten doğan hak
lara tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile, bu eşyaları üretme
ye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtaların zaptedilmesi veya elkonulması veya yok edil
mesinde, Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi hükmü ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
ilgili hükümleri uygulanır. 10 Mart 1296 tarihli İhtira Beratı Kanunu ile ek ve değişiklikleri ile Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 174 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, ANAP Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu; buyurun. 

Süreniz 10 dakikadır efendim. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

görüştüğümüz 889 sıra sayılı ve Patent Yasası denilen, bazı kanun ve kanun hükmünde kararname
lerde değişiklik yapan yasa tasarısının 1 inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinize 
saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, tasarının tümü üzerinde yaptığım konuşmada, buluş, araştırma, yeni bir 
şey yaratma konularında çok ayrıntılı bilgi vermiştim. 1 inci maddeyle ilgili olarak, bu detaya gir
mek istemiyorum; ancak, bu tasarıyla getirilen husus -tasarı okunduğu zaman da anlaşılıyor ki- Av
rupa Birliğiyle, gümrük birliğiyle bir uyum anlaşması şeklinde mütalaa edilebilir; ancak, tasarıyla 
ilgili hususların derinliğine indiğimiz zaman, ülkemizde buluş yapan, yeni bir şey icat eden kişile
rin bu haklarının korunması ve bu buluşun taklidinden dolayı haklan mağdur olan kişilere bir nevi 
koruma-zaten koruma deniliyor-ve güvence sağlamaktır. 

Aslında, bu tasarıda getirilen hususlar, Şevki Ustayı da koruyan bir mahiyet arz etmektedir; 
çünkü, eğer, Şevki Usta, bir küçük sanat mensubuysa veya diyelim, Gaziantep'te veya Kartal'da 
küçük sanayi sitesinde bir çalışma yapıp bir şey icat ediyorsa, bunun yaptığı icadın bir başkası ta
rafından taklit edilmesi önlenmiş oluyor. 
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Bizim ülkemizin, dünya ülkeleri arasında, gelişmekte olan bir ülke olması açısından, bir eksi
ği var; dünya çapında, bazı icatlar, bazı buluşlar yapma açısından oldukça geride kalmış bir ülke
yiz. Burada, haziran ayında görüştüğümüz Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, edebiyat -son olarak, ta
biî, bilgisayarlar da girdi buraya- sanat eserleri konusunda eser vermeyi teşvik eden, eser verenle
rin haklarını güvence altına alan bir yasaydı. Burada, daha ziyade, endüstriyel mahiyet arz eden ba
zı buluşlar işlenmektedir. 

Şimdi, bu tasarıdaki hususlar, yeni husustur, yeni bir tasarıdır ve söylediğim gibi, Türkiye'de 
icat yapanların sayısını, inşallah, arttıracaktır. 

Benim, Sayın Hükümeti ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığını dikkate davet edeceğim bir husus 
var. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, 1 inci maddeye baktığınız zaman, buluş konusunda kapsamın 
dışına çıkıldığında "...patentli bir eşya veya ambalajı üzerine haklı olarak konulmuş patent olduğu
nu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar veya kendisini haksız olarak patent başvurusu veya 
patent sahibi olarak gösterenler veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya am
balajlarına veya ticarî evrakına veya ilanlarına korunan bir patentle ilgili olduğu kanısını uyandıra
cak şekilde işaretler koyan veya bu amaçla gazetelerde, ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı ve işa
retler kullananlar hakkında ticarî evrakına veya ilanlarına korunan bir patentle ilgili olduğu kanı- • 
sini uyandıracak şekilde işaretler koyma veya bu amaçla gazetelerde, ilan ve reklamlarda bu tarz
da yazı ve işaretler kullanılması durumlarında... " gibi birtakım şartlar vazedilmiş burada. 

Şimdi, ben buradan, sanayicilerimizin, özellikle, küçük sanayi işletmelerinde çalışan ustaları
mızın ve işyerlerimizin dikkatini çekmek istiyorum. Yeni bir yasa hükmü gelmektedir. Bu tasarı
nın daha sonraki maddelerinde de bazı müeyyideler var. Bu müeyyideler, bir yıldan iki yıla kadar 
hapis, 300 milyon liradan 600 milyon liraya kadar para cezası gibi, oldukça ağır bazı hükümleri ifa
de etmektedir. 

Bilindiği gibi, kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. O nedenle, bu yasa tasarısı yeni bir yasa 
tasarısı olduğu için, biraz evvel bahsettiğim sanatkâr, esnaf, küçük sanayici ve büyük sanayicilerin 
buradan dikkatini çekmek istiyorum. Bu cezalara maruz kalmak istemiyorlarsa, bu çıkacak yasa, 
kendileri tarafından dikkatle tetkik edilmelidir. Tabiî, bunu yaparken, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
mıza büyük görev düşüyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız, bu yasa yürürlüğe girer girmez, böl
gedeki sanayi odaları, ticaret odaları, varsa sanayiciler ve işadamları dernekleri veya gönüllü kuru
luşlar vasıtasıyla, bölgelerinde bulunan sanayi kuruluşlarına, bu yasayı, eğitici ve öğretici mahiyet
te, ilan etmeliler, anlatmalılar, ki, vatandaşlarımız, yanlışlıkla yaptıkları bir husustan dolayı ceza 
görmesinler. 

Türk Milletimiz, vatandaşlarımız, hakikaten, bu tip şeylere tevessül etmezler; ama, yeter ki, 
meseleler kendilerine güzel bir şekilde anlatılsın, bunlar izah edilsin ve insanlarımızın haksız yere 
ceza görmeleri engellenmiş olsun. Ben, 1 inci maddeyle ilgili olarak bu hususlara temas etmek is
tedim. 

Önemli bir yasa tasarısını görüşüyoruz ve bu tasarının, ileride, Türkiye'de, icatlara, yeni bu
luşlara, yeni teknolojik gelişmelere bir vesile olmasını ve mucitlerin sayısını artırarak, dünya ça
pında ilim adamları, mucitler ortaya çıkarmasını temenni ediyorum; bu düşüncelerle hepinize say
gılar sunuyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Maruflu. 
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Yalnız, ben, Komisyon veya Hükümetten bir şey öğı jnmek istiyorum: 1 inci maddenin birin
ci sayfasının sondan sekizinci satırında deniliyor ki: "Patentten doğan hakları tecavüze uğrayanlar
dan başka 136 ncı maddede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü..." Bu hangi enstitü? Patent 
Enstitüsü mü acaba? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Evet Sayın Baş
kan. : 

BAŞKAN - Bir de, enstitüden sonra bir noktalı virgül olması lazım orada. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Orijinal metinde 
var, basla hatası olmuş Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Peki... 

" Refah Partisi Grubu adına, Sayın Zeki Ünal; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 

RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görü
şülmekte olan 889 sıra sayılı, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesi üzerindeki görüşlerimizi arz etmek üzere, Refah 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Hükümet, gümrük birliğine uyum yasalarını; alelacele 
buraya sevk etmiş bulunmaktadır. Sanki, Hükümet, gümrük birliğine girmek farzmış veyahut da 
garantiymiş gibi bir tutum içerisinde bulunmaktadır; kaldı ki, 15 Aralıkta, Avrupa Parlamentosun
da oylanacaktır. Bu oylama sonucunun müspet olması halinde, 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren de" 
gümrük birliğine girilecektir. 

Ancak, hemen şunu ifade etmek istiyorum ki, gümrük birliği, bizim lehimize değildir; çünkü, 
şu anda, Avrupa Birliğinin 15 tane üyesivardır ve bunlardan hiçbiri tam üye olmadan gümrük bir
liğine katılmış değildir. Türkiye, burada istisnai bir konum arz etmektedir. 

Her şeyden evvel, Avrupa Birliğinin karar organlarında söz sahibi olmadığımızdan dolayı, bi
zim aleyhimizde herhangi bir karar verilmesi halinde müdahale edebilecek bir durumumuz yoktur. 
Üstelik, şu anda gümrük birliğine girmemiz halinde, ekonomik dengeler bozulmuş olduğundan do
layı, özellikle kalite, kapasite ve finansman desteği itibariyle, sanayimiz, Avrupa'daki sanayiyle re
kabet edecek şartlara sahip olmadığından dolayı, sanayide büyük bir sıkıntı meydana geleceği ka
naatindeyim. 

Her şeyden evvel, gümrük birliğine girilmesi halinde, bir yılda 3 ilâ 4 milyar dolar civarında 
bir kaybımız olacaktır. Gerçi, 5 yıl süreyle, büyük bir bölümü kredi olmak üzere, 3,2 milyar dolar
lık para vaat edilmiştir; ama, bunun da tam olarak verileceği kanaatinde değilim; çünkü, 1980 yı
lında Dördüncü Malî Protokolle söz verildiği halde, 600 milyon ECU'lük para hâlâ Türkiye'ye in
tikal etmiş değildir. • ,' 

Bütün bunları dikkate aldığımız zaman, gümrük birliğine uyum için buraya getirilmiş olan ya
sa tasarılarının sağlığı üzerinde de çok ciddî bir şekilde muhakeme yürütmemiz gerekmektedir; 
çünkü, bu, sadece şu andaki iktidarı değil, 60 milyon,insanı ilgilendirmektedir, hepimizi ilgilendir
mektedir. Üstelik, konu, enine boyuna tartışılmadan, Anayasanın 162 ncı maddesine de aykırı ol : 

mak suretiyle Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek, aceleyle buraya sevk edilmiş bulunmak
tadır. Gönlümüz isterdi ki, Plan ve Bütçe Komisyonunda, muhalif veyahut da muvafık bütün parti 
mensubu arkadaşlarımız, üyeler, konu üzerinde ciddî bir şekilde dursunlar ve ülkemizin faydasına 
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olabilecek bazı noktalarda da düzeltme yapsınlar; ancak, böyle bir fırsat verilmemiştir; direkt bu
raya getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu Hükümet, 24.6.1995 tarihli ve 551 Sayılı Patent Haklarının Korun
ması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yeniden düzenlenmesiyle ilgili olarak, beş ay son
ra, meseleyi, tekrar buraya getirmiş bulunmaktadır. Beş aylık zaman içerisinde ne değişmiştir; her
hangi bir şey değişmemiştir. Mademki, bu kadar çok önemli bir yasaydı; şimdiye kadar neden bu 
meseleyi gündeme getirmediler ve Genel Kurula sevk etmediler... Kaldı ki, -elbette, burada çıkan 
kararlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin imzasını taşımakla beraber- üç yıldan beri sırada bekle
yen bazı kanun tasarıları dururken, alelacele bunun getirilmiş olması ve bunun mesuliyetinin Hü
kümete ait olması lazım gelir. 

• Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısıyla, her şeyden evvel, bizim imalatçımız, sanayicimiz 
ağır cezalara muhatap kılınmaktadır. Her şeyden evvel, bu yasa tasarısıyla, daha evvel, mevcut olan 
cezalar ağırlaştınlmaktadır. Bu maddenin (a) fıkrasına göre, bu cezalar, 300 milyon ile 600 milyon 
lira arasında değişmektedir; aynı zamanda hapis cezalan da bir yıldan iki yıla kadar şeklinde dü
zenlenmektedir. 

Yine, aynı maddenin (b) fıkrasında, 600 milyon ile 1 milyar, lira arasında bir ceza biçilmekte; 
iki ilâ üç yıl arasında da hapis cezası öngörülmektedir. 

(c) fıkrasında ise, 600 milyon ilâ 1 milyar lira arasındapara cezası Öngörülürken, yine hapis 
cezası olarak, otuz ay ilâ dört yıl bir hapis cezası öngörülmüş bulunmaktadır. 

Bütün bu cezalar, kendi esnafımızı, sanayicimizi, imalatçımızı ağır sorumluluklar ve cezalar 
altına sokan hususlardır. Üstelik, bu cezalar ferdî değildir; müteselsil olarak uygulanmaktadır. 

Bu fıkrada "yukarıda sayılan suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada, bir işletmenin çalışanları ta
rafından doğrudan doğruya veya emir üzerine işlenmişse, çalışanlar ve suçun işlenmesine mani ol
mayan işletme sahibi veya müdürü veya temsilcisi veya hangi unvan ve sıfatta olursa olsun işlet
meyi fiilen yöneten kişi de cezalandırılır" denilmektedir. Bu, büyük bir haksızlıktır, adalet ve hak
kaniyet ölçüsüyle kesinlikle bağdaştırılamaz. 

Evet, dışarıdan mal ithal eden bir kişi, eğer, patent sözleşmesi yapmışsa, o zaman içerisinde 
bunun parasını ödemesi gayet tabiîdir; fakat, sözleşmenin bittiği tarihten sonra, buna bağımlı ola
rak, böyle bir cezaî müeyyideyle muhatap kılınması, kesinlikle hak ve hukukla bağdaştırılamaz. 
Her şeyden evvel, meseleyi biraz da büyük boyutlu olarak ele aldığımızda, bugün, Batı uygarlığı 
dediğimiz uygarlğın aslında İslam medeniyetinin bir ürünü olduğunu da dikkate aldığımız zaman, 
patent haklarıyla ilgili olarak bir hesaplaşma yapıldığı takdirde, kesinlikle ifade etmek istiyorum ki, 
yanlız Avrupa değil, Amerikalılar bile bizim patent hakkımızı ödeyebilecek durumda değildirler. 

Bununla ilgili olması hasebiyle ifade etmek istiyorum, Batılı müelliflerden Sigrid Hunte, yine, 
aynı şekilde 250 tane Batılı kaynağa dayanarak hazırlamış olduğu "Avrupa Üzerine Düşen İslam 
Güneşi" adlı eserinin 40 inci sayfasında kısaca şöyle demektedir: "Sadece biz değil, dünyanın bü
tün milletleri, Müslümanların bize öğrettiği rakamları kullanmaktadır. Bu rakamlar olmaksızın ne 
bir bilet ne bir fiyat etiketi ne telefon rehberi ne de borsa haberi düşünülebilir; riyazî, fizikî ve ast
ronomik ilimlerin muhteşem yapısı sesten hızlı uçak, feza gemisi ve atom fiziği de düşünülemez." 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu gerçekler dikkate alınarak konunun bir kere daha Hükümet ta
rafından tezekkür edilmesini temenni ediyorum; bu duygu ve düşüncelerle, hepinize saygılar sunu
yorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
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Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 

. Şahsı adına Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 

Sayın Ayhan, süreniz 5 dakikadır. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim. 

Muhterem Başkan, muhterem üyeler; müzakeresi devam eden 889 sıra sayılı Patent ve Muh
telif Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde şahsım adına söz al
mış bulunmaktayım. , 

Buradaki değişikliklerin yapıldığı asıl 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye baktığınız 
takdirde, bu kanunun uygulanmasıyla, dört yıla kadar varan cezalarla, Çorum'da nohutu alıp, ka
vurup, leblebi yapan, paketleyen; Karadeniz'de fındığı alıp, kavurup, paketleyen; Ege'de, üzümü, 
inciri alıp, işleyip, paketleyen ve buna benzer daha birçok gıda maddesini imal edenler mahkûm 
olacaklardır. Niye; çünkü, bunlar, fındığı paketleyen makine kullanırlar. Bu makineden bir tane 
alırlar, ikincisini, üçüncüsünü kendileri yaparlar; bunlar, üzümü, inciri paketleyen makine kullanır
lar; iki tane alırlar, üçüncüsünü, dördüncüsünü kendileri yaparlar veya yaptırırlar. Dolayısıyla, bun
ların hepsi de bu kapsama girmektedir. 

Bakın, biraz evvel bahsettiğim 560 sayılı, gıda üretim, tüketim ve denetlenmesine ait Kanun 
Hükmünde Kararnamede "imalat yerleri ve fabrika" ifadesi vardı. Şimdi, bu değişikle -6 ncı mad
dede göreceğiz- "fabrika" ifadesi kaldırılmış ve "işyeri" ifadesi konulmuştur; bir işyerinde 1 işçi de 
çalışsa, 5 işçi de çalışsa bu kapsama girmektedir. İfade ettiğim gibi, yıllarca, Batı'dan makine ala
rak, malzeme alarak, mamul alarak para ödedik; o mamulleri, Batı'dan makine alarak kendimiz 
yapmaya başladık; şimdi, o makineleri de kendimiz yapalım dediğimiz zaman, önümüze, bu Patent 
Kanunu çıkmaktadır. Gaziantep'te, Kayseri 'de, Bursa'da, İzmir'de, Adapazan'nda, İstanbul'da; 
Türkiye'nin, biraz sanayileşme mayasını tuttuğu yerlerde, ustalar ve atölyeler bunu gayet güzel ba
şarmaktadırlar. İşte, bu, onun yolunu tıkamaktadır. Dört yıla kadar ağır hapis ve 1 milyar liraya ka
dar para cezaları getirmektedir. . 

Burada, arkadaşımız Sayın Maruflu "inşallah, bu kanun, bizde de patent sahiplerini çoğaltır ve 
geliştirir" dedi; ama, keşke öyle olsa. Bakın, ben, size, birkaç ülkenin, patent müracaatlarıyla ilgi
li, 1995 yılı OECD rakamlarını vereyim: Japonya 384 bin, Almanya 98 940, Fransa 78 753... Ya 
Türkiye; bütün patent müracaatı 1 252. Yani, biz, Türkiye'de, yıllık -burada, araştırma- geliştirme-
giderlerine geçmek istemiyorum. 300-500 milyon dolar mertebesinde -özel-kamu- araştırma harca
ması yapıyoruz; bir Fransa, bir Almanya, 30 milyar, 40 milyar dolar mertebesinde araştırma geliş
tirme harcaması yapıyor. Siz, kiminle rekabet edeceksiniz... Yani, bu safhada, Türkiye'nin sanayi
inin esası bu. 

Adam kâğıt makinesi getirmiş; bir tanesini alıyor, ikinci, üçüncü, beşinciyi kendisi yapıyor bu
rada; Ahmet usta, Şevki usta yapıyor. Bu Şevki Ustanın patent alacak noktaya gelmesi için, epey 
bir sermaye birikimi olması ve zaman geçmesi lazım. İşte, bu, bunu katlediyor... Söylemek istedi
ğim budur muhterem arkadaşlar. 

Yine, bakın, bu müzakere ettiğimiz maddede bir husus var. Tabiî, dikkatinizi çekmiştir; ama, 
tekrarında fayda görüyorum. Tasarının, 1 inci maddesinin cezalarla ilgili (c) şıkkında "çalışan" de
nilmiş, "işletme sahibi" denilmiş, "müdür" denilmiş "temsilci" denilmiş, "fiilen yöneten" denilmiş; 
yani, yediden yetmişe... Adeta, mezardan babasını çıkarıp cezalandıracak; bu kadar ağır müeyyide
ler var. 
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Bu yetmedi... Sizin, bir atölyeniz var, fabrikanız var, herhangi bir işyeriniz var, şu makineyi 
yaptırmak istiyorsunuz. Baktınız, sanayide... . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, toparlayın efendim. . 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Muhterem Başkan. 

...bir atölye sahibi usta veya mühendis, her neyse "ben bu makinayı yaparım" dedi; siz de, pa
rasını ödediniz ve yaptırdınız. Eğer o suçluysa, mütesclsilen, aynı suça siz de iştirak ediyorsunuz. 
Ben, makina sipariş ediyorum; o usta, patente göre mi çalışıyor, taklit mi yapıyor, ne bilirim onu... 
Burada, nasıl olur da, o ustaya, mühendise iş veren bir başka tüzelkişiliği de cezalandırırsınız, ay
nı müeyyidenin içine sokarsınız?.. İşte, bu haksızlıktır, bu zulümdür, bir zulüm de budur. 

Bunları arz eder, hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

Sayın Mustafa Ünaldı; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Ünaldı, süreniz 5 dakika efendim. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; tasarının 1 inci maddesi üze

rinde şahsî görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Tasarıyla ilgili komisyon raporunun okunmasını isterdim şahsen; ne var ki, oylama sonucu 
okunması reddedildi. Tasarıyla ilgili düşüncelerimizi, raporda muhalefet şerhi olarak takdim etmiş
tim. Aslında, bazı kanunlarda ve kararnamelerde değişiklikler getiren bu kanun tasarısı, her mad
desiyle birbirine benzer uygulamaları getiriyor; yani, halka ceza getiriyor, birçok sıkıntıları yaşa
yan insanlarımıza yeni ceza uygulamaları getiriyor. Süre kısa olduğu için, bu muhalefet şerhini bu
rada okuma imkânına sahip değilim; ama, okumak isterdim. . 

İnsanımızın sıkıntılarını göz ardı eden, insanlarımızın çektiği sıkıntılardan habersizmiş gibi, 
daha çok sıkıntıya girmesini sağlayan birtakım cezalar getiriliyor. Bu eczalar getirilirken de, sah
tekârlıklarla mücadele ediliyormuş gibi, ahlakî düzenlemeler yapılıyormuş gibi birtakım savunma
lar getiriliyor; bunca zulüm, bu ifadelerle haklı gösterilmeye çalışılıyor. Ben, bu haklı gösterme ça
balarına da katılmıyorum. Kimse, mantık oyunları yapmaya kalkmasın, İnsanımızın çektiği çilele
ri göz önünde tutarsak, nasıl dışarıdakilerin, dışımızdakilerin haklarını ön plana getirmeye çalışı
rız? 

Şu polikliniklerin önündeki halk manzaraları insancadır diyebilir miyiz... Şu sıvası dökük, ka
pıları çökük, camları kırılmış sınıflarda 100 aşkın öğrenci mevcuduyla sürdürülen eğitim insanca
dır diyebilir miyiz... Tohumunu bulamayan, gübresini bulamayan, mahsulünü satamaz hale gelmiş 
köylü manzaraları normal karşılanabilir mi... İşsizlerin kan ağlayan köylü manzaraları normaldir 
denilebilir mi? Memurun, işçinin durumunu gösteren manzaraları, daha geçtiğimiz günlerde yaşa
dık, hâlâ da yaşıyoruz. Esnafın hali, peşin vergilerle, hayât standardı uygulamalarıyla perişan edil
mişken, ekonominin bozukluğundan, siftah edemeden kepengini kapatma durumunda kalmış iken, 
insanımızın bu hallere düşürülmesinden haberdar değilmiş gibi davranan yönetimin, sırf gümrük 
birliğine girme pahasına, insanımızın nice zorluklarla birlikte yaşadığını görmezden gelerek, ya
bancılara bir şeyler sunmak için, yabancılara birtakım ödemeler getirebilmek için bu gayretlerini, 
şahsen, normal karşılamıyorum, katılmıyorum. 
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Bu millete, bu kadar sıkıntıların içerisindeyken yeni sıkıntıların getirilmesini, birtakım hatıra
ları hatırlayarak değerlendiriyorum. Bir zamanlar, Millî Korunma Kanunu ile, bu ülkenin üzerine, 
bu ülkenin insanına, bu ülkenin esnafına nasıl sıkıntılar getirildiğini hep beraber gördük o günler
de, o acıları birlikte yaşadık. Getirilen bu tasarıdaki cezalar, o günleri hatırlatıyor. Biraz evvel, 
geneli hakkında konuşan arkadaşlarımız, madde üzerinde konuşan arkadaşlarımız, üretime katıl
maya çalışan, kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışan insanlarımıza nasıl bir ceza getirilmeye 
gayret edildiğini ortaya koydular. Bu cezalar kabul edilebilir şeyler değildir. Hele hele -yürürlük 
maddesinin üzerinde duracağız- tasarıyı, hemen, kanunlaştırıp, bu cezaları, birdenbire, milletin 
üzerine çullanırcasına getirmek, çok büyük bir zulüm oluşturacaktır. 

Dediğim gibi, aslında, bunlar, geneliyle ilgili sözlerdir; ama, her bir madde, geneliyle beraber 
bağlantılı olarak, bu acıları beraber hatırlatmaktadır. Bunlara katılmadığımı ifade ediyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Buyurun efendim; cümlenizi tamamlayın. 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu acıları milletimize getiren yöneticiler, arkadaşlarımız, hiç de hayırla yâd edilmeyecekler

dir. Onun için, burada, ikaz ediyorum, hatırlatıyorum. Bu yönetim, bu zulümden vazgeçsin, bu 
sıkıntılara milletin tahammülü kalmamıştır. 

Muhalefet şerhimde ifade ettiğim hususlardan birisi de, Anayasaya aykırılık konusudur. Bu 
tasarının Genel Kurula gelişi, Anayasaya uygun olarak gerçekleşmemiştir. Başlangıçta bunu ifade 
ettik, bir kere daha ifade ediyorum; Anayasanın 162 nci maddesinde çok açık olarak, Plan ve Büt
çe Komisyonunda en az 25 üye şartı varken, şart olarak telaffuz edilmişken, bu gerçekleştiril
meden, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi, Anayasaya aykırı olarak gerçekleşmiştir. On
dan dolayı, bu tasarının, Genel Kurula gelişi de Anayasaya aykırıdır. Bunu da vurgulayarak, 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 

Sabahleyin de bu konulara cevap vermiştim. Burada, aslında şikâyet etmesi gereken İktidar 
grubudur, eğer, onların hakkı gasp edilmişse... Burada, haktan mahrum olan veyahut da mutazarrır 
durumda olan İktidar grubu şikâyet etmedikten sonra, sizin şikâyetinizi gereksiz görüyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - İktidar önemli değil Sayın Başkan, hukuk önemli, Anayasa 
önemli... 

BAŞKAN - Efendim, sabahleyin cevap verdim. Bu usul meselesinde konuştuk; ama, her ar
kadaşımız geliyor yine aynı noktaya... Ben isterdim ki, bu kadar önemli bir kanun tasarısı için bura
da sarf edeceğiniz 5 dakikayı daha faydalı konuşmalara sarf etseydiniz. ' 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, gerekçenize katılmak mümkün değil. 
Usule uygun çalışılmasını talep etmek... 

BAŞKAN -Efendim, sabahleyin zatı âliniz yoktunuz; biz, bu konuyu konuştuk ve karara bağ
ladık. 

, HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Hayır, karara bağlamadınız. 

BAŞKAN - Ben karara bağladım canım!.. Ben karara bağladım... Meclisi yöneten ben değil 
miyim. , 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-SayınBaşkan... 
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BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, size söz vermedim efendim. Lütfen, oturur musunuz-.. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, Meclis Başkanlığına yaptığımız başvuru 
var. 

BAŞKAN - Efendim, o başvuru için ayrıca size cevap verilecektir. Tamam, ona cevap 
verilecektir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Hayır "karara bağladım" diyorsunuz da... 

BAŞKAN - Şimdi, burada konuşmanın da anlamı yok. Arkadaşlarımız, her kürsüye gelişinde 
bunu söylüyorlar; bazıları, sabahleyin ben burada bunu izah ederken salonda yoktular, yine gelip 
gelip aynı şeyi söylüyorlar. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Hayır, öyle değil, gerekçeniz yanlış Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Tamam efendim, tamam... Mesele hallolmuştur. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karara bağlayamazsınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Maddeyle ilgili önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 1 inci maddesindeki cezaların metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Ünaldı Cevat Ayhan Şaban Bayrak 

Konya Sakarya Kayseri 

Abit Kıvrak Ahmet Feyzi İnceöz Salih Kapusuz 
Konya Tokat Kayseri 

Lütfü Esengün Ömer Faruk Ekinci 
Erzurum Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının birinci maddesinde yer alan "altıyüz milyon 
liradan bir milyar liraya kadar para cezasına ve iki yıldan üç yıla kadar hapis cezasına" ibaresinin 
"ikiyüz milyon liradan dörtyüz milyon liraya kadar para cezasına, altı aydan bir yıla kadar hapis 
cezasına" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. ' 

Saygılarımızla. 
Mustafa Ünaldı Fethullah Erbaş Ömer Faruk Ekinci 

Konya Van Ankara 
Bahaddin Elçi İsmail Coşar Musa Demirci 

Bayburt Çankırı Sivas 
Zeki Ünal Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip 
Karaman Sakarya Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 1 inci maddesinde yer alan "altıyüz milyon liradan 
bir milyar liraya kadar para cezasına ve otuz aydan dört yıla kadar hapis cezasına, ayrıca varsa iş
yerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmesine" 
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ibaresinin "elli milyon liradan üçyiiz milyon liraya kadar para, üç aydan altı aya kadar hapis 
cezasına" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı Fethullah Erbaş Ömer Faruk Ekinci 
Konya Van Ankara 

Bahaddin Elçi ismail Coşar Musa Demirci 
Bayburt Çankırı Sivas 

Zeki Ünal Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip 
Karaman Sakarya < Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 1 inci maddesinde yer alan "Bu madde hüküm
lerinin uygulanması bakımından 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü mad
desinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendi uygulanamaz" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı Fethullah Erbaş Ömer Faruk Ekinci 
Konya Van Ankara 

Bahaddin Elçi İsmail Coşar Musa Demirci 
Bayburt Çankırı Sivas 

Zeki Ünal Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip 
Karaman Sakarya Konya 

BAŞKAN - Önergeleri aykırılık derecesine göre işleme koyacağım. 

Yalnız, birinci önergenizde -önergeler yeni geldiği için tam inceleyemedim tabiî- "cezaların 
kaldırılması" diyorsunuz; bir başka önergenizde ise, aynı cezanın yer aldığı fıkranın maddeden 
çıkarılmasını istiyorsunuz... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Farklı şeyler efendim. 

BAŞKAN - Peki. Yani, mükerrerliğe meydan vermemek için arz ettim. 

Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 1 inci maddesindeki cezaların metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
ve arkadaşları. 

BAŞKAN -Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.... ' 
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DEVLET BAKANI IŞILAY SAYGIN (İzmir) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadırlar. 

Buyurun Sayın Kapusuz. 

Süreniz 5 dakika. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. Görüşmekte olduğumuz 889 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde vermiş 
olduğumuz önergeyle ilgili görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Öncelikle, Sayın Bakanımız aramızdaysa, bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum : Bu 
çalışmalara başlanıldığı sırada açık ve net ifade etmiştik. Anayasada, kanun hükmünde kararname 
için için belli. Kanun hükmünde kararname, Resmî Gazetede yayımlandıktan sonra Meclisin malı 
olur. Fakat, Meclisin nasıl çalıştığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Sayın Bakanım, bugünkü Meclis 
Gündeminin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına birlikte 
bakalım: " 1 . - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında tasarı." Bakınız, dağıtım 
tarihi 29.4.1992. Peki, gündemin 1 inci sırasında olmasına rağmen, neden görüşülemedi? Esas 
itibariyle, bunun, bugüne kadar görüşülmüş olması lazımdı, ama, görüşülmüyor. Niye; çünkü, siz, 
bunun görüşülmesini kendiniz engelliyorsunuz; oysa bu, artık Meclisin malıdır. Zaten, bu mem
lekette demokrasi, işliyor olsa, Meclisin hâkimiyeti, gerçek anlamda hükümetin üzerinde olsa, el
bette bugünkü sıkıntıların birçoğunu yaşamayacağız; ama, bu piramidi tersine çevirdiğiniz için: 
Başbakan, Hükümetin üzerinde, Hükümet de, bu Parlamentonun üzerinde bir işlev, fonksiyon icra 
ettiği için, maalesef, çalışmalar çorbaya dönüyor; işler, milletin arzusuna göre hiç yürümüyor. 

Bakınız, şu anda görüşmekte olduğumuz tasarı ile, 9 tane kanun hükmünde kararnamede 
değişiklik yapıyorsunuz, ilginçtir, ne Türkçeye ne imla kurallarına uygun olmayan bir anlayışla, 
tanzim ve düzenleme yapmışsınız. 

MUSTAFA DURSUN YANGIN (Ankara) - Edebiyat mı yapmamız lazım!.. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Elbette edebiyata da ihtiyaç var; öncelikle Türkçeye ihtiyaç 
var. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, 46 satır, bir fıkra halinde düzenlenmiş; lütfen, buna dikkat edin. 
46 satırdan, 54 satırdan bir fıkra teşekkül ettirmişsiniz; 24 satırdan da tek bir cümle olmuş. Bu, böy
le olmaz, olmaması lazım. 

HASAN NAMAL (Antalya) - Sayın Başkan, bizi tahrik ediyor. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, özellikle sizler, çıkarılmak istenilen 
tasarıyla üreticinin önünü kesmek istiyorsunuz. Fikrî mülkiyetler konusunda -ana hatlarıyla- birçok 
ülke sizin gibi talimatnamelerle hareket etmek yerine, ülkelerinin menfaatlarını önplanda tutuyor
lar. Özellikle Japonya ve Çin gibi devletlere bakınız; dış ülkelerin ve özellikle Batılı ülkelerin 
talepleri reddediliyor. Niye; çünkü teknolojinin gelişmesi için birtakım korumalara ihtiyaç var. Siz 
bunun bütün yollarını açarsanız, sonuç almak mümkün olmaz. 

Bakınız, ivedilik konusunda çok ilginç şeyler yapıyorsunuz; 20'sinde, 23'ünde, 26'sında peş-
peşe öyle hizmetler üretiyorsunuz ki, âdeta seri bir motorun çalışması gibi, Parlamentoya bunu in
tikal ettiriyorsunuz. Aslında, kanun hükmünde kararnamenin kendisi burada. Esas itibariyle, Par
lamentonun bunu görüşmesi lazım. Siz, bunu görüşmek yerine, bir tasarı hazırlıyorsunuz, hazır
ladığınız tasarıyı, aradan dört, beş ay geçmeden yenilemek mecburiyetinde kalıyorsunuz; çünkü, 
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bunu hazırlarken, siz, ne Parlamentodan bir görüş aldınız, ne de bürokratlara uzun müddet çalışma 
imkânı verdiniz. Ne yaptınız: "tercüme edin" dediniz. Yapılan tercümede de ne oldu; birçok imla 
hataları oldu. Muhatap olduğumuz Avrupa ülkeleriyle ilgili olarak da, mevzuatları yönünden çakış
malar meydana geldi. Sonuç itibariyle, dünkü yaptığımız yanlış olmuş, bugün tekrar getirelim; 
Niye; çünkü gümrük birliği açısından acelemiz var, bizi sıkıştırıyorlar, bize baskı yapıyorlar... O 
halde, bu kanun hükmünde kararnamenin görüşülmesi esas olmasına rağmen, siz, ne yapıyorsunuz; 
tam tersine, onun içerisindeki, özellikle, malî ve cezaî hükümlerde yeni düzenleme getiriyor
sunuz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Konuşmanızı bağlar mısınız efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlar, yaptığımız iş, birazcık insafa ve usule uygun olsun. Şayet, böyle olmazsa, 
hiçbir zaman faydamız da olmaz. 

Biz, bu önergemizle diyoruz ki: "Buradaki cezaları kaldıralım." Yani, bunun çıkarılmasını ar
zu ediyoruz. Niçin; çünkü, Türkiye'de bizim, birçok alanda olduğu gibi, patent alanında da bazı 
çabaya, desteğe ihtiyacımız var. Siz, hem teşvik etmiyorsunuz, hem destek olmuyorsunuz, arkasın
dan bir de ceza getiriyorsunuz... . . ' " • ' . 

Değerli arkadaşlar, bu getirdiğiniz tasarı, âdeta, talimatname ve cezanameden ibarettir. Onun 
için, biz, milletimize zulmedilecek bir anlayışın, bu cezanın, mutlaka kaldırılmasını öneriyoruz. İn
şallah, sizler de oylarınızla destek olursunuz. 

Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 

BAŞKAN-Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Karar yetersayısının aranmasını istedik Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, oylamaya geçtikten sonra istediniz. 

İkinci önergeyi okutuyorum efendim. ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 889 sıra sayılı tasarının 1 inci maddesinde yer alan, "Bu madde hüküm
lerinin uygulanması bakımından 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü mad
desinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendi uygulanamaz." ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla; 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
ve arkadaşları 

. BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katıl

mıyoruz efendim. 
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BAŞKAN-Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI IŞILAY SAYGIN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor efendim. 

Buyurun sayın Ayhan. 

Sayın Ayhan, süreniz 5 dakika efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)-Teşekkür ederim. 

Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 889 sıra sayılı, patent ve diğer kanun
larda değişiklik yapan kanun tasarısın 1 inci maddesinde vermiş olduğumuz bir önerge vesilesiyle 
söz almış bulunmaktayım. Burada, ceza ile ilgili hükümlerde değişiklik yapılması teklif edilmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, bakınız, bu maddede ceza hükümleri o kadar ağır ki, patent süresi bit- ' 
tiği halde, o mamulün imalatına devam edildiği takdirde, yine cezalandırılmaktadır. Şimdi, burada, 
hemen şu husus hatıra geliyor: Türkiye'de, iş hayatıyla ilgili fevkalade mühim bir husus var; nedir 
bu; iş hayatında, ödemeleri düzenleyen çek ve senet müessesesi... 1980'den önce hiçbir değeri yok
tu; 1980'den sonra bir kanun getirildi; ama, yine değeri yok. Zaman zaman gazetelerde okuyoruz; 
"Ankara'da çek senet mafyası yakalandı, İstanbul'da yakalandı" "falan işadamı mafya tarafından 
katledildi..." Siz de biliyorsunuz, iş hayatında, kimse, çekini, senedini tahsil edemiyor, sizin 
kurumlarınız çalışmıyor ve maalesef, birtakım karanlık güçler devreye giriyor. 

Adalet-düzenimizde, bir trafik davası, üç sene, beş sene devam eder, neticelenmez; alacak-
borç davaları yıllarca devam eder, neticelenmez. 60 milyon insana, dürüst çalışmak, üretim yap
mak, geçinmek, kazanmak, yaşamak isteyen insanlara ıstırap veren bu hususta niye bir kanun tek
lifi getirmezsiniz, niye bunu düzenlemezsiniz?!..Tabiî, bunları yapmazsınız; ama, Batılı ağabey
lerimiz emrettiği zaman, Avrupa Topluluğu emrettiği zaman, apar, topar kanun hükmünde karar
name çıkarırsınız "hadi bakalım, yanlış yaptın, düzelt" denildiği zaman da, hemen buraya, bu acele, 
bu dar zamanda, bu kanunlarda değişikliği getirirsiniz; kanunların, kanun hükmünde karar
namelerin de aslını getirmezsiniz. Nasıl getireceksiniz; Sayın Başkan diyor ki "Meclisin elinde." 
Nereden Meclisin elinde...Şuraya bir bakan oturmadığı takdirde müzakerelere başlanabiliyor mu; 
bizim Parlamento sistemimiz, Anayasamız, İçtüzüğümüz müsait-mi buna... Amerika'da, Meclis, 
Başkana rağmen kanun çıkarıyor "bunu uygulayacaksın" diyor; ama, biz, Sayın Başbakanın iki 
dudağı arasında burada çalışabiliriz, Bakanlarına "gitmeyin oraya" derse, burada hiçbir kanun 
müzakere edilemez. Millet bunu bilmediği için, suç Meclistedir, milletvekilindedir zannediyor; 
ama, suç, Başbakanda ve Hükümetindedir ve Hükümete tabi olan, gözü kapalı Hükümete inkıyad 
eden İktidar grubundadır. Onun için, bu maddenin bu şekilde değiştirilmesi gerekir. 

Arz ederim, hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Ayhan, İçtüzüğün 63 üncü maddesi, her görüşmenin başında hükümet veya bir temsil

cisinin Genel Kurulda hazır bulunmasını amir kılmaktadır. Eğer, bulunmazlarsa, bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek birleşime erteleniyor. İkinci seferinde hükümet bulunmazsa, Meclis bunu 
görüşüryor..Bilmeniz bakımından söylüyorum. 

Onun için, hükümet burada olmazsa görüşülmez diye bir kural yok efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, karar yetersayısını arayın. 
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BAŞKAN - Efendim, arayacağım; birinizin istemesi kâfi, hepinizin bir ağızdan istemesine 
gerek yok ki. 

Önergeye, Hükümet ve Komisyon katılmamıştı. >• . , . 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum, karar yetersayısını arayacağım: Önergeyi kabul edenler... Et
meyenler...Karar yetersayısı yoktur. 

BirleşimelO dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.55 
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YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 23.09 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

Q _ . 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 inci Birleşiminin Yedinci Oturumunu 
açıyorum. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve,Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/935) 
(S. Sayısı: 889) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 889 sıra sayılı Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporu üzerindeki müzakerelere kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerinde verilen bir önergenin oylaması sırasında karar 
yetersayısı istenmişti; önergeye, Komisyon ve Hükümet katılmamıştı. 

. Şimdi, önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Sayın milletvekilleri, bu defa yapılan oylamada da karar yetersayısı bulunamamıştır. 

Bugün aldığımız karar gereğince, gündemdeki .konulan sırasıyla görüşmek için, 31 Ekim 1995 
Salı günü saat 15.00'de toplanmak üzere,, birleşimi kapatıyorum. . ' • . 

Kapanma Saati:23.12 

,—_<p _ 

VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yalova'nın Altınova İlçesine bağlı köyler tespit 

edilirken bir köyün unutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/7190) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 
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Soru : Oy hırsıyla il vaadinde bulunduğunuz ilçelerden biri de Yalova'dır. Bu yeni ilimize 
bağlı ilçeler ve ilçelere bağlı köyler tespit edilirken, ÂltınoVa ilçesine bağlı köylerimizin tespitinde 
bir köyümüz buharlaşıp uçmuş ya da acelecilikten olsa gerek unutulmuş. Bu köyün isminin 
Geyikdere köyü olduğu söylenmekte. 

Böyle bir ihmal sizce de doğru mu? Doğru ise, hangi köy unutulmuştur? Unutulan köy nereye 
bağlanmıştır? 

T - C . 
İçişleri Bakanlığı ,26.10.1995 

tiler İdaresi Genel Müdürlüğü 
Sayı:B050İLİ0060001.216/0-2/8259 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a)T.B.M.M. Başkanlığının 8.9.1995 tarihli ve A.OLO.GNS.0.10:00.02/7/7190 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlığın 18.9.1995 tarihli ve B;02.0.KKG/106-9686/4312 sayılı yazısı. / 

c) Devlet Bakanlığının 29.9.1995 tarihli ve B.02.0.006.0/3-02986 sayılı yazısı. 

Yalova İli ile Altınova İlçesinin kurulması hakkında Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in 
Sayın Başbakan'a tevcih ettiği 7/7190 esas nolu yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Sekiz İlçe ve Üç İl Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 550 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile il olan Yalova, idarî 
yönden İstanbul'a bağlı olmasına karşın İstanbul'a karasal bağlantısının bulunmaması nedeni ile 
ulaşım ya karayolu ile Kocaeli üzerinden ya da denizyolu ile sağlanmakta idi. Bu hem zaman 
almakta hem de sık sık aksamalara neden olmaktaydı. Bu durum vatandaşın kamu hizmetlerinden 
yararlanmasında zorluklara sebep olmaktaydı. i 

Yalova'ya bağlı kasaba ve köylerde hızlı bir nüfus artışı görülmekte, ilçe düzeyindeki idarî 
teşkilatlanmanın bu nüfus yoğunluğuna cevap vermesi mümkün görülmediğinden ve kamu hizmet
lerinin daha etkin kullanılmasının sağlanması için Yalova ilçesinde il teşkilatı kurulması gerekli 
görülmüştür. 

Bu kararname ile kurulan Altınova İlçesine bağlanan iki belediye ve onüç köy Kocaeli İli 
Karamürsel İlçesinden alınmıştır. Geyikdere Köyü ise halen Karamürsel ilçesine bağlı bulunmak
tadır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

1. — Başkanlık D'ivanıınıda Açık Bulunan Başkanvekili ve Kâtip Üyelik için seçim. 
2. — Komisyonda Açık Bulhınanı Üyelik İçin Seçim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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GENEL GÖRÜŞME YE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA BAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

3. —Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin. 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanon Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayii ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi': 
(6.7.1992) 

4., — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanım Hükmünde Kararnamelerde Deği
şildik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ••Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S .Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5j,— ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ite Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

6. — Tarım ve .Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 7. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hülcmünde 
Kararnamenin Elci Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişildik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322)'(Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdı Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 imci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
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İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9, — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

10:—Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve [çişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

11. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu' 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 13. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

14. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına ilişkin 520 Sayılı Kanun Hükftıündc Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

15. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe 'komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 16. — İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

17. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesimin Değiştirilmesi ve 190 Sayıh 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi: 22.6.1994) 

X 18. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İd
dialarının Üzenine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinim Türk Ceza Kanununun 240 mcı Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
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Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanı Ekrem Pakdemıirli ve Ahmet. Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal, Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açıllmasına ilişkin. Önergesi ve Meclüs Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı: 779) (Dağıtma tarihi: 1.3.1995) 

X 19. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı: 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992) 

X 20, — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tari
hi : 14.5.1992) ' -

2İ. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 
(Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

22. — Çorum Milletvekili Cemal §ahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi••: 6.2.1992) 

23. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili ismail Köse'nlin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

24. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

25. —' Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun .İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 26., — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16^11.1992) 

X 27. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Mat-
kap'ın; özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) 
(S. Sayısı: 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1994) . 
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28. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türköğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlü, Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
DeğişDirtilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Re
fah Partisi Grup Başkanıvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 126 Arkadaşının; 
Denizli Milletveküi Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın; Ça
nakkale Milletvekili Hamda Üçpınarlar ve 6 Arkadaşının, Bankalardan Dövize En
deksli Konut Kredisi Alan Kişilerin Ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1311, 2/1328, 2/1404) (S. Sayısı : 
866) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

30. — Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan 
Sungurlu'nun, Ankara Miiletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletvekili Nev
zat Ercan ve 9 Arkadaşının, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/696, 2/1294, 2/1302, 2/1335) (S. Sayısı : 
867) (Dağıtma tarihi : 22.6.1995) 

31. — Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarıları ile Bolu Milletvekili Necmi Hoşver ve 69 Arkadaşının Terörle Mücadele Ka
nununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/515, 2/521, 1/559) (S. Sayısı : 875) (Dağıtma tarihi : 18.7.1995) 

32. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İs-

33. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ile 3 Arkadaşının; 1.6.1995 Gün ve 4108 
Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanunun Yürürlük Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1457) (S. Sayısı: 874) (Dağıtma tarihi : 14.7.1995) 

34. — 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabuiü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854) 
(S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 
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35̂  — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 343) '(Dağıtma'tarihi!: 3.5.1993) 

36. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleni Kanununun Bazı Maddelerinde Değişildik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve" Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 37. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek 
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanım Tasarısı ile Bay
burt Milletvekili Bahaddiin Elçi ve 19 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 inci Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkili Kanun Teklifi, is
tanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 2 Arkadaşının, Karayolları Trafik -Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanım Teklif i, •'İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması .Hakkında/Kanun Teklifi, 'Kütahya .-Millet
vekili- iMustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuru
luş jTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1113) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma ta
rihi : 9.6.1995) 

38. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğittim ve, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

39.. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararanamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan, ve'Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

40. — Yabancüarın Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Ra
pora (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) -

41. —- Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (1/802) (S. Sayısı : 778) (Da
ğıtma tarM : 13.2.1995) 

42. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma, tarihi : 23.6.1993) 
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43. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

44. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Mlillî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

45. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sa
yısı : 303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

46. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

47. -— Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Ta
rihli ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürele
rinin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
medi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eîdenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum 
Milletvekili Ateş Amifclioğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Ola
rak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/146, 2/604) (S. Sayısı: 788) (Dağıtma tarihi: 16.3.1995) 

X 48. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydm Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil 
Çulhaoğlu'nun 3628 Sayılı Mal. Bildirim/inde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 
3.7.1992) 

49. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

50. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat-
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lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519 ,2/8) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma tarihi'.: 3.6.1994) 

51. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili içel- Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifli ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

52. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 25.5.1992) 

53. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı icra 
ve iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kânun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı icra ve iflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet.Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi' : 
23.9.1992) 

54. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihli: 8.10.1992) 

55. — Erzurum Milletveküi ismail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 1 5Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S.Sayısı: 319)'(Dağıtmatarihi: 4.3.1993) 

56< — Türk Ticaret Kânununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesıinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, • 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

57. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

58. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkila
tının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı: 285) (Dağıtma tarihi: 12.2.1993) 
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59. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayı
sı : 151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 60. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2;1993) 

61. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 62. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 2.11.1992) 

63. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

64-t — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanun t e Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağutma ta
rihi : 15.6.1992) 

65. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Ku
ruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

66. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sa-
ysıı: 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

67. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Milİî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir. Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihli : 15.1.1992) 

68. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 

69. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayıh Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen-
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mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma.-tarihi : 25.2.1992) 

70. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 SayıU Türk 
ŞüI'aMı. Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak-

:'landa Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı: 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

71. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

72. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih' ve. 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarir 
hi : 25.5.1992) -

73. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının, 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Rapora (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

74. _ Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Da
ğıtma tarihi : 1.6.1992) :..:' 

75. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

76. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı Su-
lama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Rapora (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

77V— Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Haklandaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Rapora (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, 4.11.1983 tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak-
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kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

79. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Tüılc Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

80. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayıh 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Peğiştirilmesii Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

81. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahh Kuvvet
leri îç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunura Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

82. — Çorum Milletvekili Cemal §ahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 inci Maddes'inıin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
(Dağıtma tarihi : 1.10.1992) , 

83. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

84. _ istanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayıh İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

85. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahh Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Mıillî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

86. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

87. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

._ i l _ 
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88. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı-: 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

89. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) . 

90. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şe
hit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler'Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

9.1. —Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ye Çoruım Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi .Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komis
yonları raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

92, — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek ve Tüzelkişilerden Alınan Elektrik 
Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

93, — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fi- >\ 
kir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Tekili ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tari
hi : 19.11.1992) 

94. _ Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

95. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ye 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

96, — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S .Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

97. —* Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 
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98, — Ziraî Mücadele Ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman.ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

99. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bici Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuln Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) {Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

100., — §ırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Ku
rumu Kanununun Bazı-Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

101. '—• Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Başka
nının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

102. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nunun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

103. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerimi de Yürürlükten 
Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 243) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûra
nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

105. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
na tki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

106. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Ge
çici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu. 
Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

107. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yük
sek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

108. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
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îlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkımdaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

109. —- Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 'Kanım Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu'-(2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

110. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Saydı İmar 
Kanununa Geçidi Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,-
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

111. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanım Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı,: 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

112. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

113. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

114.,—Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Öndokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlıik, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapora (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

115. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyo
nu Raporu (1/512) (S. Sayısı: 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993) 

116.— Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Pro
jesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

117. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma târihi : 13.4.1993) 

118. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (1/528) (S. 
Sayısı: 345) (Dağıtma tarihi: 18.5.1993) 
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119. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üre
ten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıt
ma tarihi : 18.5.1993) 

120. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'm, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

121 — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması 
ve Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma 
tarihi : 22.9.1993) 

122. — Konya Milletvekilis Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşları
na İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygula
nacak Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün.38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) 
(Dağıtma tarihi : 9.11.1993) 

123. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

124. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Mu
harip Gaziler Demekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

125. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanı ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıt
ma tarihi : 3.12.1993) 

126. —• Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

127. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 7.12.1993) 
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128. -— Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayıü Kaçakçılığın Meü 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra 'Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu {2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

129.— Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) (Da
ğıtma tarihi.: 31.12,1993) 

X 130. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

131. —- Eskişehir Milletvekili i. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ile" Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıt
ma tarihi : 31.12.1993) 

132, — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 

133., — Çorum Milletvekili Cemal Sahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı Di
siplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 10.2.1994) 

134* — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Rapora (1/662) (S. Sayısı: 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

135. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64 )(S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

136. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'm, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Saydı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi: 17.2.1994) 

137. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Rapora (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 
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138. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

139. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Ma
nia Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/664) (S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

140. —. Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

141. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve "Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ye 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

142.— 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) 
(S. Sayısı: 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

143. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

H4. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

145. — • Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) ' • 

146. — İş Mahkemelerinin . Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

147. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. 
Sayısı: 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) , 

148. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S .Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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149. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletve
kili Hasan Dikiei'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

150. —- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının, 8.3.1950 Ta
rih ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

151. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardı
mı Yapılması Hakkında Kanunda Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

152. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme" Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

153. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

154. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

155. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır Mil
letvekili Leyla Zana'nm Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

156. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'm, Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

157,1 — 6570 Saydı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 
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158. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

159. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

160. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 161. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Ge
çirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

162. — 5434 Saydı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

163. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/479) (S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 
X 164. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 

Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması 
ile İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddes: Uyarınca Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

165. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

166. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanu
nunun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu R.aporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

167. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurla
rı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 
656) (Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

168. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti-
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rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

169. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetle
ri Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması'Hakkında.Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 666) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

170. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) 

171. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanım Teklifi 
ve Snaayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

172. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

173. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

174. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş-
ri komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı: 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

175. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

176. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat 
Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) 
(S .Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

X 177. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve'Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sa
yısı: 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

178. .— Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

179. ~ Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişildik Yapılmasına tliş-
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kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Da
ğıtma tarihi : 13.10.1994) 

180. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 181. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Ala
nında Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısrve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi: 19.10.1994) 

X 182. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (Ş. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.İ0.1994) 

183. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

XI84. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/475) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994) 

X 185. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili Zü-
beyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 

X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 

X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Daâr Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı ; 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994). 

X 189. —Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
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X 190. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi': 3.11.1994) 

X 191. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı içişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçiştleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11,1994) 

X 192, — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 

X 193. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında işbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasın m Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanın
da İşbirliğine ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 195. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve 
Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları raporları 
(1/700) (S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 

X 196. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı ; 735) (Da-
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

197.— 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

X 198. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994) . 

X 199. — Türkiye Cumhuriyeti, Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy-
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gun Bulunduğu Hakkmda Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/761 )(S. Sayısı : .739) (Dağıtana tarihi : 22.11.1994) 

200. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994) 

X 201 a — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi : 1.12.1994) 

X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve -Dışişleri komis
yonları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

X 203. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişik
liklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

204. — İstanbul Milletvekili Sabri özfcürk ve 7 Arkadaşının, 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınma önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

205. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 

206. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile 11 özel İda
resi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 
759) (Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 

X 207. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 208. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
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X 209.. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

X ,210. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayisı : 767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 211.— Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasınm Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı : 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) < 

212. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme ALınma önergesi (2/1126) 
(S. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

213. — • Afyon Milletvekili îsmet Attila'nm Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

214. — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

215. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
X 216.'—- Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, 

Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alın
ma önergesi (2/1079) (S. Sayısı : 770) (Dağıtma tarihi : 24.2.1995) 

217< —- Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1995) 
X 218. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Mil

letler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
163.1995) 
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X219. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi: 16.3.1995) 

220. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve.Bütçe Komisyonu Ra-
poaı (2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 221. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının, Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı :' 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 222. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ye iş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 223. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

225. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Ta
rih ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/416) 
(S. Sayısı : 789) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

226. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanutı Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 

227. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

228. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/714) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
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229. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

230. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/564) (S. Sayısı : 801) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

X 231. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların imhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi : 24.3.1995) 

232. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yar
dım Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine. Bir Fıkra Eklenmes ne İlişkin Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Öner
gesi (2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

233. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Ta
rih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 mcı Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/637) (S. Sayısı : 
810) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

234. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

235. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayı
nın İlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayı
sı : 808) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

236. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Ta
rihî Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesûne 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Da
ğıtma tarihi : 7.4.1995) 

237. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Ar-
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kadaşmın, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahie'in, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Sa
vunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sa
yısı : 817) (Dağıtma tarihi : 7.4.1995) 

238. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Ka
nununun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/1216) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 18.4.1995) 
X 239. — Türkiye Cummhuriyeti ile Estpnya Cummhuriyeti Arasında Kültür, Eği

tim, Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) 
(S. Sayısı : 819) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

240. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna - Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Ge
çici Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1995) 
X 241. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

X 242. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/826) (S. Sayısı : 822) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

243., — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 
15 inci Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

244. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Çevre Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcu-
oğlu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

245. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklilc Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ye Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayı
sı :. 825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

246. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sa
yısı : 826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 
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247. — Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyon
ları raporları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

248. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı •: 829) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

249. —Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi 
Nüfusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nın 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

250. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ve İl. özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

251. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Be
lediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci/Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) 

252. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Be
lediye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inoi Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınma önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 

253. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında; Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995) 

254. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın; 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inoi Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1995) 

255.— Erzurum Milletveküi Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının; 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine pair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/561) (S. Sayısı : 843) (Dağıüna tarihi : 1.6.1995) 

256.— Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza Kanununun 510 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/705) (S. Sayısı.: 844) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

— 28 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER ' .<• 

257. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

258.— Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun 426 ncı 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029) 
(S.-Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

,259. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Türk Ceza Kanunu Madde 345'de 
Değişiklik Yapılmasına Miskin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1177) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

260. — Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı'nın, 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21 inci 
Maddesine Bir Fıkra İlavesine İlişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, 
ve Turizm Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S. Sayı
sı : 841) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

261. —istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765'Sayılı-Türk Ceza Kanununun 
536 ve 637 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Mil
letvekili Uluç Gürkan ve 4 Arkadaşının 765 Sayılı ve. 13.3.1926 Tarihli Türk Ceza 
Kanununun 536 ve 537 nci Maddelerinin Birer Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/593, 2/854) (S. Sayısı : 
846) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

262. — İçel Milletvekili Fevzi Ancı'nın, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 
uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/958) (S. Sayısı: 848) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

263. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
nun Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşı
nın Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, 2/1332) (S. Sayısı : 850) (Da
ğıtma tarihi : 5.6.1995) 

264. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının, 1.3.1926 Tarih ve 
765 Sayılı Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair. Kanun Teklifi 
ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) 
(S. Sayısı : 853) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) . . ' . ' • ' ' 

X 265. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/806) (S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 
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X 266. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasın
da Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 'Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/807) (S. Sayısı : 855) (Dağıt
ma tarihi : 8.6.1995) 

267. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve İstanbul Milletvekili Coş
kun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında İçtüzük Teklifi, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in İçtüzüğün 157 
ncr Maddesinin Değiştirilmesi ve 14 üncü Kısım Çeşitli Hükümler Bölümüne 157 nci 
Maddeden Sonra Gelmek Üzere Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifleri, 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 36 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/931, 2/1105, 
2/1107, 2/1364) (S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 9.6.1995) 

X 268.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına En
gel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/809) (S. Sayı
sı : 856) (Dağıtma tarihi •": 13.6.1995) 

X 269. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları : (1/810) (S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

270. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 28.12.1982 Tarihli ve 2766 Sayılı Kanun ile Değişik 2 nci Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1181) 
(S. Sayısı : 864) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

271. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 24 Arkadaşının; Türk Silahlı Kuv
vetleri Içhizmet Kanununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/115.7) (S. Sayısı : 862) (Dağıtma ta
rihi :22.6.1995) 

272. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/858) S. 
Sayısı : 863) (Dağıtam tarihi : 22.6.1995) 

2731 — Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991 
Tarihli ye 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhur
başkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi, ve Tokat Millet--
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vekili Ahmet Feyzi Inceöz ve 40 Arkadaşının; Tütün Mamullerinin Zararlarının ön
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/5, 2/414) (S. Sayısı : 
865) (Dağıtma tarihi : 22.6.1995) 

274. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/1344) (S. Sayısı : 873) (Dağıtma tarihi : 11.7.1995) 

275. —Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı : 
870) (Dağıtma tarihi : 13.7.1995) 

276. —. Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can'ın; 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapo
ru (2/1099) (S. Sayısı : 754'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.8.1995) 

277. —•' Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 Arkadaşının, Bilecik Milletvekili 
Mehmet Seven'in, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Erzincan Milletvekili Mus
tafa Kurun, Tekirdağ Milletvekili Muhtar Mahramlı ve 3 Arkadaşının, Çankırı Mil
letvekili Nevzat Ayaz ve 9 Arkadaşının, Kastamonu Milletvekilleri Nurhan Tekinel ve 
Münif İslamoğlu'nun, Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve Antalya Milletvekili 
Hasan Çakır'ın, Aksaray Milletvekilleri Mahmut Öztürk ve Halil Demir'in, Yozgat 
Milletvekilleri Alparslan Türkeş ve Yaşar Erbaz'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Kö-
se'nin, Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, Ordu Milletvekili Hasan Kılıç'ın, Giresun 
Milletvekili Rasım Zaimoğlu ve 8 Arkadaşının, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün 
ve 7 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, Gümüşhane Milletvekili Lütfi 
Doğan ve 17 Arkadaşının, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Konya Milletvekili 
Ali Günaydın ve 5 Arkadaşının, Amasya Milletvekili Haydar Oymank'ın, Adıyaman 
Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, Bartın Milletvekili Koksal Toptan'ın, Aksaray Mil
letvekilleri Mahmut Öztürk, Halil Demir, İsmet Gür ve 40 Arkadaşının, Kırklareli 
Milletvekilleri Ahmet Sezai Özbek ve Cemal Özhilen'in, Yozgat Milletvekili Alparslan 
Türkeş ve 54 Arkadaşının, Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Rize Milletvekili 
Ahmet Kabil'in, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan'ın, İzmir Milletvekili Işılay Say-
gın'ın, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun, Mardin Milletvekili Mehmet 
Gülcegün'ün, Giresun Milletvekili Ergun Özdemir'in, Martın Milletvekili Hasan Ak-
yol'un, Batman Milletvekili M. Adnan Ekmen'in, Bayburt Milltvekili Ülkü Güney' 
in, Ordu Milletvekilleri Şükrü Yürür, Nabi Poyraz, Bahri Kibar ve. 5 Arkadaşının, 
İzmir Milletvekili Mehmt Özkan'ın, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik ve Bit
lis Milletvekili Zeki Ergezen ve 4 Arkadaşının, Artvin Milletvekili Süleyman Hatin-
oğlu'nun, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin; 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
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menin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (2/747, 2/878, 2/888, 2/906, 2/947, 2/977, 2/1039, 2/1042, 2/1064, 2/1101, 
2/1112, 2/1120, 2/1122, 2/1146, 2/1167, 2/1199, 2/1209, 2/1232, 2/1233, 2/1237, 2/1240, 
2/1245, 2/1247, 2/1256,. 2/1260, 2/1272, 2/1286, 2/1305, 2/1396, 2/2/1416, 2/1418, 
2/1422, 2/1459, 2/1461, 2/1462, 2/1463, 2/1464, 2/1467, 2/1469, 2/1470, 2/1471, 2/1472, 
2/1473, 2/1474, 2/1475, 2/1476, 2/1477, 2/1478) (S. Sayısı : 877) (Dağıtma tarihi : 
14.8.1995) 

278. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/869) 
(S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi: 14.8.1995) 

279. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın; 506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1501) (S. Sayısı : 882) (Dağıt
ma tarihi : 14.8.1995) 

(*) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem: 19 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 754) 

Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili 
Nevzat Ercan'ın 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi ve,Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Anayasa ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları 

Raporları (2/1099) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2924 Sayılı Kanunun bazı Maddelerinin değiştirilmesi ve Kanuna bir madde eklenmesine da
ir Kanun Teklifimiz ekte takdim edilmiştir. 

Gereğine müsaadeleri saygı ile arz olunur. 

6.5.1994 

Nevzat Ercan Melih Pabuçcuoğlu 
Sakarya Balıkesir 

2924 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE KANUNA 
BİR MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

GENEL GEREKÇE 

6831 Sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkartılan yer
lerin, Anayasamızın 169 ve 170 inci maddeleri içinde değerlendirilmesi 2924 sayılı kanunla düzen
lenmiştir. 

Bilindiği üzere; 

2924 Sayılı Kanun 20.10.1983 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmasına rağmen, faal bir uygu
lamaya geçilememiştir. Ancak Orman Bakanlığının 442 sayılı K.H.K. ile 1992 yılında yeniden ku
rulması ve ilgili birim Orman ve Köyişleri Genel Müdürlüğünün bu Bakanlık bünyesine dönmesi 
üzerine uygulamaya hız kazandırılmıştır. Bu cümleden olarak; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile 
protokol imzalanmış ve Orman Sınırları dışına çıkarılmış olan yerlerin kadastro işlemleri öncelik
li sahalarda başlatılmıştır. 

Bilahare 484 ve 516 sayılı K.H.K.'ler ile, 6831 sayılı Yasanın 2 nci maddesi gereği orman sı
nırları dışına çıkarılan yerlerin satış yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiş, 2924 sayılı Kanun uygu
laması durakşamıştır. 

Bu esnada Anayasa Mahkemesinin 30.3.1993 tarih 1992/48 E., 1993/14 sayılı karan ile; 2924 
sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üç, dört ve beşinci fıkraları ile 1"2 nci maddesinin buna paralel 
hükümleri Anayasanın 170 inci maddesine aykırı bulunarak iptal edilmiştir. 

Anayasaya uygun esaslar dahilinde; 2924 sayılı Kanun uygulamasının yapılabilmesi amacıy
la iş bu teklif hazırlanmıştır. 
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2924 SAYILI KÂNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE KANUNA 
BİR MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1 1 . - 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Ka
nunun 11 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları Anayasa Mahkemesinin 30.3.1993 
tarih 1992/48 E. 1993/14 sayılı kararı ile iptal edildiğinden; madde hükümlerinin uygulanma ola
nağı ortadan kalkmış ve yeni bir yasal düzenleme yapılması zarureti doğmuştur. 

Bu nedenle; anılan yasanın 11 inci maddesi, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri gözö-
nünde bulundurulmak suretiyle; maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına yapılan ilavelerle daha 
açıklayıcı hale getirilmiştir. Düzenlenen üçüncü fıkra ile, orman köylüleri dışında, eski kanunla 
3402 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinde belirtilen zilyetlik müessesesine atıf yapılmak suretiyle 
kanundan yararlandırılmış olanlar dışarıda bırakılarak, yalnız hak sahibi köylülerin yararlanacağı 
şekilde fıkra yeniden tedvin edilmiştir. Düzenlenen dördüncü fıkra ise; hak sahibi olan kişilere bir 
sınırlama getirilmesi gerekeceğinden; genel hükümler çerçevesinde; 3402 sayılı Kadastro Kanu
nundaki sınırlamaya aynen uyulmuştur. 

Madde 12. - 2924 sayılı Kanunun (d) bendi kapsamına giren, köy yapılarının toplu olarak bu
lunduğu yerleşim sahalarının değerlendirilmesine ilişkin hükümleri düzenleyen 12 nci madde, 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı karşısında; uygulana bilirliğini yitirdiğinden; 11 inci maddeye 
paralel şekilde, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçesi de dikkate alınarak, madde başlı
ğı ile birlikte yeniden tedvin edilmiştir. Bu meyanda uygulamada zorluk yaratan, anılan maddenin 
ikinci fıkrasındaki "hak sahipliği" kavramı yeniden gözden geçirilerek, uygulanabilir hale getiril
miştir. 

Ayrıca düzenlenen, dördüncü ve beşinci ile; 11 inci maddeye paralel olarak, bu yerlerin kadast
rosunun öncelikle yapılması ve taksitli ödemelerde uygulanacak faiz konusunda açıklık getirilmiş
tir. . 

Madde 13. - 2924 sayılı Kanunun (d) bendi kapsamına giren ancak 12 nci madde kapsamı dı
şında kalan toplu yerleşim yerlerinin değerlendirilmesi ve orman köylülerinin kalkınmaları maksa
dıyla kurulan fona kaynak yaratmak amacıyla maddenin başlığı ve madde metni yeniden düzenlen
miştir. 

Bu madde; 3763 sayılı Yasa ile değişik 2924 sayılı Kanunun ilga edilen 13 üncü maddesi ye
rine aynı madde numarası ile ihdas edilmiş olup, madde numaralarında kaymaya sebebiyet veril
memiştir. 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas -.2/1099 8.11.1994 
Karar : 13 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 16.5.1994 tarihinde Komisyonumuza gönderilen; Balıkesir Milletvekili Me

lih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 
6.10.1994 tarihli toplantısında, teklif sahipleri, Orman, Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmeye başlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 754) 



Teklif, Anayasamızın 169 ve 170 inci maddeleri gereği, orman sınırları dışına çıkarılan yerle
rin değerlendirilmesini düzenleyen 17.10.1983 tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 11 inci madde
sinin üç, dört Ve beşinci fıkralarının yerine yeni bir düzenlemeyi, buna paralel olarak 12 nci mad
desinin ikinci ve dördüncü fıkralarının değiştirilmesini, ayrıca, Kanuna yeni bir madde eklenmesi
ni öngörmektedir. 

Komisyonumuz, teklifi günümüz koşulları karşısında ve gerekçesi doğrultusunda olumlu bul
muş; ancak, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını da gözönüne alarak teklifin öncelikle 
bir Alt Komisyonda incelenmesini kararlaştırmıştır. 

Alt Komisyonun raporu. Komisyonumuzun 3.11.1994 tarihli toplantısında teklif sahibi Balı
kesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla incelenmiş ve Alt 
Komisyonun kabul ettiği metnin maddelerinin görüşülmesi kabul edilmiştir. 

-Teklifin 1 inci maddesi ile 2924 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin, Anayasa Mahkemesi
nin 30.3.1993 tarihli, E : 1992/48; K : 1993/14 sayılı kararı ile iptal edilen üçüncü fıkrasının ilk 
cümleden sonra gelen iki cümlesi ile dördüncü ve beşinci fıkralarının değiştirilmesi önerilmekte
dir. 

Bu nedenle, değiştirilmesi önerilmeyen birinci, ikinci ve altıncı fıkralar ile üçüncü fıkranın ilk 
cümlesi madde metnine tekrar yazılmamıştır. 

Üçüncü fıkranın ilk cümlesinden sonra gelen cümleleri ile dördüncü fıkra, Anayasa Mahke
mesinin kararı doğrultusunda sadece orman köylüsünün hak sahibi olmasını sağlayacak şekilde ye
niden düzenlenmiştir. 

Beşinci fıkra hak sahiplerinin satın alma sürelerinin altı aydan bir yıla çıkartılmasıyla kabul 
edilmiştir. 

- Teklifin 2 nci maddesi ile 2924 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin başlığının, ikinci ve dör
düncü fıkralarının değiştirilmesi önerilmektedir. . 

Bu nedenle, değişiklik önerilmeyen birinci ve üçüncü fıkralar madde metnine yazılmamıştır. 
İkinci fıkra ile getirilen düzenleme uygulamada rahatlık sağlayacağından aynen kabul edilmiş

tir. 
Teklifle önerilen diğer üç fıkra, 11 inci maddenin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında aynen 

yer aldığından madde metninden çıkartılmış, bu atıfları ve 11 inci maddenin altıncı fıkrasına da ya
pılan göndermeyi düzenleyen dördüncü fıkra, yürürlükteki madde de olduğu gibi metne eklenmiş
tir. 

-Teklifin 3 üncü maddesi ile "Diğer yerleşim sahalarının değerlendirilmesi" ni düzenleyen bir 
maddenin; madde numaralarında boşluk bırakmamak için 28.8.1991 tarihli ve 3763 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan 13 üncü maddenin numarası ile eklenmesi önerilmekte
dir. 

Teklifin bu maddesi; günümüz koşulları karşısında hızlı şehirleşme, köyden kente göç olgusu
nun yanı sıra, teklifin yasalaşmasıyla bu yerlerin satışından doğacak malî kaynağın da toplumun 
ekonomik bakımdan en düşük gelir düzeyine sahip orman köylülerine geri döneceği düşüncesi ile 
olumlu bulunmuş ve uygulamaya açıklık getirecek düzeltmenin yapılmasıyla kabul edilmiştir. 

- Teklife, yürürlük ve yürütmenin düzenlendiği 4 ve 5 inci maddeler eklenmiştir. 
Raporumuz; Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa 

saygı ile arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 754) 
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Başkan , Kâtip 
Şerif Ercan Rahmi Özer 

Edirne Çanakkale 
Üye Üye 

"" A/. Vehbi Dinçerler Aydın Güven Gürkan 
Ankara • İçel 

(Üçüncü Maddeye Muhalifim) 
Üye Üye 

Ekrem Ceyhun Ali Oğuz 
Balıkesir istanbul 

Üye Üye 
Erdal İnönü Münif İslamoğlıı 

İzmir Kastamonu 
Üye Üye 

Mehmet Keçeciler C. Sadık Keser oğlu 
Konya Sinop 

(Teklifin 3 üncü Maddesine Muhalifim) 

MUHALEFET ŞERHİ 
2924 Sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılan ve bu Kanunla yeniden ihya edilmesine çalışılan 

13 üncü maddesine aşağıdaki sebeplerle karşıyım. 
1. Orman Kanuna göre orman dışına çıkarılan araziler üzerine kurulan şehirlerin topraklan ço

ğu kere zorbalık, sahtekârlık ve hatta eşkiyalık yoluyla orman tahrip edilerek elde edilmiş ve bun
ları yapanlar tarafından Hazinenin malı olmasına rağmen açıktan veya senetle satılmıştır. Bu Tasa
rıyla bu kanunsuzluk tescil edilmekte, ancak işlemler hukuken de ahlaken de ibra edilmiş olmakta
dır. V 

2. Bu maddenin yasalaşmasıyla yeni kanunsuzluklar, yeni orman kayıpları teşvik edilmiş ola
caktır. 

3. Masum ve ihtiyaç sahibi kişiler açıktan aldıkları; senetle veya sözle aldıkları araziler üzeri
ne ev, apartman, fabrika v.b. binalar inşa edip, bazı hallerde bağ-bahçe yapıp, edindikleri bu mülk
lerin tapularını dahi alıp işletmeye açmış olmalarına rağmen, ihdas ettikleri bu değerlerin üzerinde 
bulunduğu araziyi ikinci kez ama bu sefer eşkiyadan değil de Devletten satın almak mecburiyetin
de kalmaktadırlar. Bu gelişme buradaki dürüst hak sahiplerine "Devletin hukuken zulmü" niteliğin
dedir. Çünkü bu maddenin kanunlaşmasıyla Devlet temel haklarını korumakla mükellef olduğu va
tandaşına (kusura bakma, Devletin gücü eşkiyaya yetmiyor, senin kullandığın araziyi ikinci kez 
benden almak mecburiyetindesin, çünkü benim sana gücüm yetiyor) demektedir. Bu Devlete yakı
şan bir tasarruf değildir. 

4. Devlet cşkiyayı tedip ve tecziye edemiyorsa, masum vatandaşın hakkını daha da fazla orta 
yerde bırakmak istemiyorsa, sözkonusu arazilerin kullanım hakkını hak sahiplerine 100 yıl hatta 
daha fazla süre için vermek suretiyle hem Devletin mülkünü korumuş olur, hem de namuslu vatan
daşın hakkını korumuş olur. 

5. Devlet Yasama, Yargı ve Yürütme gücünü birlikte kullanarak, yukarıda bahsedilen eşkiya. 
ve zorbaları tespit ve takip edip cezalandırmalr, Devletin mülkünü satarak edindikleri bütün mad
dî değerleri geri almalıdır. Bunun için gerekirse Anayasa değişikliğine bile gidilmelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 754) 
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6. Yukanki, işlemle birlikte veya ondan daha önce, zorbalıkla, sahtekarlıkla, eşkiyalıkla or
mandan arazi kazanma yollan veya ormandan çıkarılarak hazine üzerine yazılmış arazilerle diğer 
hazine arazilerini gasbetme yolunu kapatacak yeni kanunî düzenlemeler Hükümetçe, ilgililerce ve 
teklif sahiplerince hep birlikte aranmalı ve bulunmalıdır. Görüşülmekte olan Yasa Teklifinde bu 
görüşlere yer verilmediği için öneri bütünlükten yoksundur. 

7.2924 Sayılı Kanunun değiştirilen 11 inci ve 12 nci maddelerinde hak sahipliği "Orman Köy
lüsü" sıfatıyla ilişkilendirilirken 13 üncü maddede araziler ormandan kazanılmış olmasına rağmen 
orman köylüsü kavramıyla ilişkilendirilmemiştir. Bu da Anayasa Mahkemesinin 30.3.1993 tarihli 
E : 1992/48; K : 1993/14 sayılı kararının lafzına ve ruhuna aykırıdır. 

4.11.1994 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
Anayasa Komisyonu Üyesi 

MUHALEFET ŞERHİ 
Söz konusu kanun teklifinin 3 üncü maddesi ile "Şehir ve kasaba yapılarının toplu olarak bu

lunduğu yerleşim sahalarının, öncelikle kadastrosunun yapılması ve bu yerler üzerindeki muhtesat 
ile tasarruf edenlerin isimleri kadastro tutanağını beyanlar hanesinde gösterilir." hükmü getirilmek
tedir. 

Oysa Anayasa Mahkemesinin 1992/48 Esas ve 1993/14 sayılı 30.3.1993 tarihli "2924 Sayılı 
Orman Köylerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun, ile ilgili iptal kararında; "kul
lanan kişilerin adlan kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilir." ibaresi, haksız bir nede
ne dayanarak bir hak elde edilemeyeceği, Devlet ormanı üzerinde orman niteliği ile kurulmuş olan, 
haksız bir iktisabın, yapılacak bir yasa ile haklı bir iktisab haline getirilemeyeceği, Anayasanın 170 
nci maddesi, orman köylülerine bazı ayrıcalıklar tanımış, bunun bütün vatandaşlara teşmil edilme
sini Anayasanın anılan maddesine aykırı olacağı gerekçelerini ifade etmiştir. Söz konusu Anayasa 
Mahkemesi karannda ifadesini bulan bu gerekçeler teklifin 3 üncü maddesi için de aynen geçerli
dir." kullanan ifadesini kaldırıp, yerine tasarruf eden ifadesini koyarak, Anayasa Mahkemesince ip
tal edilen bir kanun maddesini ihya etmeye çalışmak, ihtiyaçtan doğan bir hüküm olsa bile hükmün 
Anayasaya aykırılığını ortadan kaldırmaz. Elde edilecek gelirin orman köylerini desteklemek ama
cıyla kullanılmasını, bu meblağın orman köylülerine nasıl tahsis edileceğini mevcut bütçe mevzu
atı içerisinde göstermediği için yetersizdir. 

Bu sebeplerle teklifin 3 üncü maddesini Anayasanın 170 nci maddesine ve aynı konuda daha 
önce verilmiş mezkur Anayasa Mahkemesi kararına ve hakkaniyet ölçülerine aykırı bulduğum için 
muhalifim. 

4.11.1994 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
ANAP Genel Başkan Yardımcısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 754) 



Tarım, Orman ve Köyişlcri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım, Orman ve Köyişleri 

Komisyonu 
Esas No. : 211099 23.11.1994 

Karar No. : 24 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın 2924 Sayı
lı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi, Adalet, Maliye ve Orman Bakanlıkları temsilcilerininde katıldığı 23.11.1994 tarihli Komis
yonumuz toplantısında Anayasa Komisyonunun kabul ettiği metin esas alınarak görüşülmüştür. 

6831 Sayılı Orman Kanununun 2/b maddesi gereğince orman vasfını kaybeden ve orman reji
mi dışına çıkarılan arazilerin orman köylüsüne satışı ile ilgili hükümleri düzenleyen kanun teklifi
nin tümü üzerinde bakanlık temsilcilerinin verdiği tamamlayıcı bilgiler ışığında yapılan müzakere
ler sonucunda maddelerinin müzakeresine geçilmesi uygun bulunmuştur. 

Anayasa Komisyonu metninin,maddeleri üzerinde yapılan müzakereler sonucunda; 
- 1 inci maddenin çerçevesi kanun tekniğine uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve değiştiril

mesi önerilen 2924 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
- 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna, araziler üzerinde işgalde bulunan kişilerin bu 

arazileri satın almalarını mecbur kılabilmek amacıyla "tebliğden itibaren bir yıl içinde satın alın
mayan yerler ihale yoluyla satılır" hükmü eklenmiş ve maddenin çerçevesi kanun tekniğine uygun 
olarak yeniden düzenlenmiştir. 

- Yürürlük ve yürütme ile ilgili 4 ve 5 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Çerçeve maddelerde yapılan değişiklikler nedeniyle Kanun teklifinin başlığı değiştirilmiştir. 
Raporumuz Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Sami Sözat Evren Bulut 
Balıkesir Edirne 

Üye Üye 
Adil Aydın Tevfık Türesin 

Antalya Bolu , 
•'. . i . ' Ü y e . • , ' Ü y e * • 

Kadri Güçlü Abdullah Kınalı 
Bursa Hatay 
Üye Üye 

Asım Kaleli Cengiz Bulut 
İçel İzmir 

' " ' . . • • (İmzada Bulunamadi) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 754) 
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. Üye Üye 
Osman Özbek Gazi Barut 

Konya Malatya 
(3 üncü Maddeye Muhalifim) 
(Muhalefet vŞerhim Eklidir) 

Üye 
Muzaffer ilhan 

Muğla 

MUHALEFET ŞERHİ 

2924 Sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılan ve bu kanunla yeniden ihya edilmesine çalışılan 
13 üncü maddesine aşağıdaki sebeplerden dolayı karşıyım. 

1. Orman Kanununa göre orman dışına çıkarılan araziler üzerine kurulan yapıların toprakları 
çoğu kere orman tahrip edilerek zorla elde edilmiştir. 

2. Söz konusu maddenin yasalaşmasıyla yeni kanunsuzluklar, yeni orman kayıpları teşvik edil
miş olacaktır. 

3. İhtiyaç sahibi kişiler, senetle veya sözle aldıkları araziler üzerine ev, apartman, iş yeri vb. 
binalar inşa edip bazı hallerde bağ bahçe yapmışlardır. Bu durumda hak sahipleri mülklerini ikin
ci defa satın alma mecburiyetinde kalmaktadırlar. 

4. Devlet, Hazine arazisini kanunsuz satanlardan elde ettikleri değerleri geri almalıdır. 
5. Ayrıca, orman niteliğinin kaybettirilerek mülkiyet beklentisiyle ormanların tahrip edilmesi

nin teşvik edileceği gibi, orman sınırı dışına çıkarılan, yerlerin yalnızca orman köylüsünün nakli 
amacıyla tahsisini düzenleyen Anayasanın 170 inci maddesine aykırı olacağından teklif uygun de
ğildir. Anayasanın 170 inci maddesi, orman köylülerine bazı ayrıcalıklar tanımıştır. Bunu bütün va
tandaşlara teşmil edilmesi, Anayasa' nın anılan maddesine aykırıdır. 

6. Satılacak olan bina, arsa ve arazileri işgal edenlerin satın alamaması halinde üçüncü bir şah
sa satılması hukukî prablemleri beraberinde getirir. 

7. Ayrıca satıştan elde edilecek gelirin orman köylüsüne hangi mevzuata göre verileceği de 
açık değildir. 

Yukarıda belirttiğim sebeplerden dolayı ve Anayasanın 170 inci maddesine aykırı olan bu tek
lifin 13 üncü maddesine muhalifim. 

' 24.11.1994 
Gazi Barut 

Malatya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 754) 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ MELİH PABUÇCUOĞLU VE SAKARYA MİLLETVEKİ
Lİ NEVZAT ERCAN'IN TEKLİFİ 

2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklin 

MADDE 11. - Bu Kanunun 2 nci madde (c) bendi kapsamına giren tarla, bağ, bahçe, zeytin
lik, fındıklık, fıstıklık, (Antep fıstığı) gibi tarım alanları ve buralardaki yapı ve tesislerin yerleri; or
man sınırları dışına çıkarıldıkları tarihteki fiilî durumlarına göre ifraz edilerek, bu yerleri kullanan 
kişilere, rayiç bedelleri peşin veya on yıllık süre içinde ve eşit taksitle alınmak üzere, Orman Ba
kanlığınca satılır. 

Taksitle ödemelerdeki borçlanmalara, T.C. Ziraat Bankasının ziraî kredilere uyguladığı yıllık 
faiz oranı uygulanır. 

Ancak, yararlanacak kişilerin hak sahibi olabilmesi için, halen köy nüfusuna kayıtlı olmaları 
ve en az 5 yıl müddetle o yerde ikâmet etmiş bulunmaları gerekir. 

3402 Sayılı Kadastro Kanununa göre bu yerlerin kadastrosu öncelikle yapılır. Kadastro sıra
sında Hazine adına tespit edilen bu yerlerden, hak sahiplerinin yararlandırılmasında yukarıdaki fık
ralar gereğince sulu toprakta 40 dönüm, kuru toprakta 100 dönümlük sınırlama gözönünde bulun
durulur. 

Köy Yapılarının Toplu Olarak Bulunduğu Yerleşim Sahalarının Değerlendirilmesi 
MADDE 12. - Bu Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi kapsamına giren, köy yapılarının top

lu olarak bulunduğu yerleşim sahaları; orman sınırlan dışına çıkarıldığı tarihteki fiilî durumlarına 
göre ifraz edilerek, üzerinde yapısı bulunan hak sahibi kişilere, rayiç bedeli peşin veya 5 yıllık sü
re içinde ve yıllık eşit taksitle alınmak üzere Orman Bakanlığınca satılır. 

Bu kişilerin hak sahibi olabilmesi için halen köy nüfusuna kayıtlı olmaları ve en az 5 yıl müd
detle o yerde ikâmet etmiş bulunmaları gerekir. 

Hak sahipliği tanımına girmeyen kişilerce işgal edilen yerler, aynı köydeki başka bir hak sa
hibine üzerindeki yapısı ile birlikte tespit edilecek rayiç bedel üzerinden ve yapının bedeli peşin alı
narak satılır, yapı bedeli, sahibine defaten iade olunur. 

Taksitle ödemelerdeki borçlanmalara T.C. Ziraat Bankasının ziraî kredilere uyguladığı yıllık 
faiz oranı uygulanır. 

3402 Sayılı Kadastro Kanununa göre bu yerlerin kadastrosu öncelikle yapılır. 
Diğer Yerleşim Sahalarının Değerlendirilmesi 
MADDE 13. - Bu Kanunun 2 nci maddesi (d) bendi kapsamına giren, şehir ve kasaba yapıla

rının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi
ne kaynak yaratmak amacıyla belirlenecek esas ve usullere göre, peşin veya 5 yıllık süre içinde ve 
yıllık eşit taksitle alınmak üzere Orman Bakanlığınca satılır. 

Orman Bakanlığının talebi üzerine bu yerlerin fiilî duruma göre öncelikli kadastrosu yapılır. 
Taksitli ödemelerdeki borçlanmalara T.C. Ziraat Bankasının ziraî kredilere uyguladığı yıllık 

faiz oranı uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 754) 



ANAYASA KOMİSYONUNUN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınma
larının Desteklenmesi Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanu
na Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. - 2924 Sayılı Kanunun 11 in
ci maddesinin üçüncü fıkrasına "3402 Sayılı 
Kadastro Kanununa göre bu yerlerin kadastro
su öncelikle yapılır." cümlesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki ilave ile maddeye dördün
cü ve beşinci fıkralar eklenmiştir. 

Kadastro çalışmaları sırasında, fiilî kul
lanım durumuna göre sınırlandırması ve Hazi
ne adına tespiti yapılacak bu yerler üzerindeki 
muhdesat ile tasarruf edenlerin isimleri, ka
dastro tutanağının beyanlar hanesinde gösteri
lir. 3402 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde 
belirtilen askı ilanı hariç, diğer ilanlar yapıl
maz. Kadastro çalışmaları sonucunda belirle
nen kişilerin, bu maddenin dördöncü fıkrasına 
göre gerçek hak sahibi olup olmadıkları husu
su, ayrıca Orman Bakanlığınca tespit edilir. 
Hak sahiplerinin bu madde hükmünden yarar
landırılmasında, sulu toprakta 40 dönüm, kuru 
toprakta 100 dönümlük sınırlamaya uyulur. 

Yararlanacak kişilerin hak sahibi olabil
mesi için, orman köyü nüfusuna kayıtlı olma
ları gerekir. 

Rayiç bedelin belirlenerek hak sahiplerine 
tebliğinden itibaren hak sahiplerince bir yıl 
içinde satın alınmayan yerler, ihale ile hak sa
hipliği tanımına uygun üçüncü kişilere, birinci 
fıkradaki şartlarla satılır. 

MADDE 2. - 2924 Sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin başlığı ile ikinci ve dördüncü fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Köy yapılarının toplu olarak bulunduğu 
yerleşim sahalarının değerlendirilmesi 

Bu kişilerin hak sahibi olabilmesi için, köy 
nüfusuna kayıtlı olmaları ve en az 5 yıl müddet
le o yerde ikâmet etmiş bulunmaları gerekir. -

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KO
MİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınma
larının Desteklenmesi Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 2924 Sayılı Kanunun 11 
inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki 

ilave eklenmiş ve iptal edilen dördüncü ve be
şinci fıkraları yeniden düzenlenmiştir. 

Kadastro çalışmaları sırasında, fiilî kul
lanım durumuna göre sınırlandırması ve Hazi
ne adına tespiti yapılacak bu yerler üzerindeki 
muhdesat ile tasarruf edenlerin isimleri, ka
dastro tutanağının beyanlar hanesinde gösteri
lir. 3402 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde 
belirtilen.askı ilanı hariç, diğer ilanlar yapıl
maz. Kadastro çalışmaları sonucunda belirle
nen kişilerin, bu maddenin dördöncü fıkrasına 
göre gerçek hak sahibi olup olmadıkları husu
su, ayrıca Orman Bakanlığınca tespit edilir. 
Hak sahiplerinin bu madde hükmünden yarar
landırılmasında, sulu toprakta 40 dönüm, kuru 
toprakta 100 dönümlük sınırlamaya uyulur. 

Yararlanacak kişilerin hak sahibi olabil
mesi için, orman köyü nüfusuna kayıtlı olma
ları gerekir. 

Rayiç bedelin belirlenerek hak sahiplerine 
tebliğinden itibaren hak sahiplerince bir yıl 
içinde satın alınmayan yerler, ihale ile hak sa
hipliği tanımına uygun üçüncü kişilere, birinci 
fıkradaki şartlarla satılır. 

MADDE 2. - Anayasa Komisyonunun 2 
nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(S. Sayısı: 754) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

11 inci maddenin ikinci, üçüncü beşinci 
ve altıncı fıkra hükümleri bu madde için de uy
gulanır. 

MADDE 3. - 2924 Sayılı Kanunun 
28.8.1991 Tarihli ve 3763 Sayılı.Kanunla yü
rürlükten kaldırılan 13 üncü maddesi yerine 
aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Diğer Yerleşim Sahalarının Değerlendi
rilmesi 

MADDE 13. - Bu Kanunun 2 nci mad
desi (d) bendi kapsamına giren, şehir ve ka
saba yapılarının toplu olarak bulunduğu yer
leşim sahaları, orman köylülerinin kalkınma
larının desteklenmesine kaynak yaratmak 
amacıyla belirlenecek esas ve usûllere göre, 
peşin veya 5 yıllık süre içinde ve yıllık eşit 
taksitle alınmak üzere, Orman Bakanlığınca 
satılır. Taksitle ödemelerdeki borçlanmalara 
yasal faiz uygulanır. 

Orman Bakanlığının talebi üzerine bu 
yerlerin fiilî duruma göre öncelikle kadastro
su yapılır. Kadastro çalışmaları sırasında, fiilî 
kullanım durumuna göre sınırlandırması ve 
Hazine adına tespiti yapılacak bu yerler üze
rindeki muhdesat ile tasarruf edenlerin isim
leri kadastro tutanağının beyanlar hanesinde 
gösterilir. 3402 Sayılı Kanunun 11 inci mad
desinde belirtilen askı ilanı hariç, diğer ilan
lar yapılmaz. Kadastro hizmetleri için gerekli 
harcamalar, 6831 Sayılı Orman Kanununun 
Ek 3 üncü maddesine göre kurulmuş olan 
fondan karşılanır. 

Yürürlük 
MADDE 4. - Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 5. - Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. - 2924 Sayılı Kanunun 
28.8.1991 Tarihli ve 3763 Sayılı Kanunla yü
rürlükten kaldırılan 13 üncü maddesi aşağıda
ki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Diğer Yerleşim Sahalarının Değerlendi
rilmesi 

MADDE 13. - Bu Kanunun 2 nci mad
desi (d) bendi kapsamına giren, şehir ve kar 

saba yapılarının toplu olarak bulunduğu ̂ yer
leşim sahaları, orman köylülerinin kalkınma
larının desteklenmesine kaynak yaratmak 
amacıyla belirlenecek esas ve usûllere göre, 
peşin veya 5 yıllık süre içinde ve yıllık eşit 
taksitle alınmak üzere, Orman Bakanlığınca 
satılır. Taksitle borçlanmalara yasal faiz 
uygulanır. Tebliğden itibaren bir yıl içinde 
satın alınmayan yerler ihale yoluyla satılır. 

Orman Bakanlığının talebi üzerine bu 
yerlerin fiilî duruma göre öncelikle kadastro
su yapılır. Kadastro çalışmaları sırasında, fiilî 
kullanım durumuna göre sınırlandırması ve 
Hazine adına tespiti yapılacak bu yerler üze
rindeki muhdesat ile tasarruf edenlerin isim
leri kadastro tutanağının beyanlar hanesinde 
gösterilir. 3402 Sayılı Kanunun 11 inci mad
desinde belirtilen askı ilanı hariç, diğer ilan
lar yapılmaz. Kadastro hizmetleri için gerekli 
harcamalar, 6831 Sayılı Orman Kanununun 
Ek 3 üncü maddesine göre kurulmuş olan 
fondan karşılanır. 

Yürürlük 
MADDE 4. - Anayasa Komisyonunun 4 

üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 5. - Anayasa Komisyonunun 5 

inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 754) 



Dönem: 19 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 754'e 1 inci Ek) 

Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili 
Nevzat Ercan'ın; 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/1099) 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Esas No.: 2/1099 

Karar No.: 27 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

23,11.1994 tarihinde Komisyonumuzda görüşülerek kabul edilen ve T.B.M.M. Genel Kurulu
na sevk edilen, bilahara İçtüzüğümüzün 89 uncu maddesi gereğince yeniden görüşülmek üzere Ko
misyonumuza iade edilen Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nev
zat Ercan'ın, 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının DesteklenmesiHakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Orman ve Maliye Bakanlıkları temsil
cilerinin de katıldığı 12.7.1995 tarihli Komisyonumuz toplantısında Anayasa Komisyonu metni 
esas alınmak suretiyle görüşülmüştür. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde yapılan müzakereler sonucunda maddelerine geçilmesi oybir
liği ile kabul edilmiştir. 

Anayasa Komisyonunun maddelerinin müzakeresi sonucunda teklifin; 
1. Birinci maddesinin ikinci fıkrasına, gerçek hak sahiplerini mağdur etmemek ve gerçek hak 

sahibi olmayanların da bu Kanundan yarrlandırılmamalan amacıyla "kayıtlı olmaları" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye yönelik en az 5 yıl o 
yerde ikamet etmiş bulunmaları" ibaresi eklenmiştir. 

2. İkinci maddesinin son fıkrasına yukarıda açıklanan nedenlerle "kayıtlı olmaları ve" ibare
sinden sonra gelmek üzere "bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye yönelik" ibaresi 
eklenmiştir. 

3: Üçüncü maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 4 üncü maddesinin yeniden düzenlen
mesi ve 6831 sayılı Orman Kanununun ceza hükümlerini içeren 93 üncü maddesindeki şehir ve ka
saba yapılarının toplu olarak bulunduğu alanlar dışındaki ormanları işgali önleyici ağır ve caydı
rıcı nitelikteki ceza hükümlerinin hep birlikte yürürlüğe sokulmasının daha doğru olacağı düşünü
lerek metinden çıkarılmıştır. 

4. Anayasa Komisyonunun 4 ve 5 inci maddeleri 3 ve 4 üncü maddeler olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Raporumuz Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
SamiSÖzat Evren Bulut 
Balıkesir Edirne 
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Üye 

Abuzer Tanrıverdi 
Adıyaman 

Üye 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Üye 

Cengiz Bulut 
İzmir 

Üye 

Osman Özbek 

Konya 

Üye 

Coşkun Gö'fcalp 
Kırşehir 

Üye 
Kadri Güçlü 

Bursa 
(İmzada Bulunamadı) 

Üye 

Asım Kaleli 
içel 

(İmzada Bulunamadı) 

Üye 

Zeki Ünal 
Karaman 

(İmzada Bulunamadı) 

Üye 

Gazi Barut 
Malatya 

Üye 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 754'e 1 inci Ek) 
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TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 2924 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına "3402 sayılı Kadast
ro Kanununa göre bu yerlerin kadastrosu öncelikle yapılır." cümlesinden sonra gelmek üzere aşa
ğıdaki ilave eklenmiş ve iptal edilen dördüncü ve beşinci fıkraları yeniden düzenlenmiştir. 

Kadastro çalışmaları sırasında, fiilî kullanım durumuna göre sınırlandırması ve Hazine adına 
tespit yapılacak bu yerler üzerindeki muhdesat ile tasarruf edenlerin isimleri, kadastro tutanağının 
beyanlar hanesinde gösterilir. 3402 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen askı ilanı hariç, 
diğer ilanlar yapılmaz. Kadastro çalışmaları sonucunda belirlenen kişilerin, bu maddenin dördün
cü fıkrasına göre gerçek hak sahibi olup olmadıkları hususu, ayrıca Orman Bakanlığınca tespit edi
lir. Hak sahiplerinin bu madde hükmünden yararlandırılmasında, sulu toprakta 40, kuru toprakta 
100 dönümlük sınırlamaya uyulur. 

Yararlanacak kişilerin hak s'ahibi olabilmesi için, orman köyü nüfusuna kayıtlı olmaları ve bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye yönelik en az 5 yıl müddetle o yerde ikâmet et
miş bulunmaları gerekir. 

Rayiç bedelin belirlenerek hak sahiplerine tebliğinden itibaren hak sahiplerince bir yıl içinde 
satın alınmayan yerler, ihale ile hak sahipliği tanımına uygun üçüncü kişilere, birinci fıkradaki 
şartlarla satılır. 

MADDE 2. - 2924 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin başlığı ile ikinci ve dördüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahalarının değerlendirilmesi, 

Bu kişilerin hak sahibi olabilmesi için köy nüfusuna kayıtlı olmaları ve bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren geriye yönelik en az 5 yıl müddetle o yerde ikâmet etmiş bulunmaları 
gerekir. 

Yürürlük 
MADDE 3. - Anayasa Komisyonunun 4 üncü maddesi Komisyonumuzca 3 üncü madde ola

rak aynen kabul edilmiştir. 
Yürütme 
MADDE 4. - Anayasa Komisyonunun 5 inci maddesi Komisyonumuzca 4 üncü madde olarak 

aynen kabul edilmiştir. 

© 
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Dönem: 19 Yasama Yılı: 5 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 889) 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ye Adalet, Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (1/935) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Tarım ve KÖyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza 

arzı Bakanlar Kurulunca 20.10.1995 tarihinde kararlaştırılan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçeleri ilişikte gönderilmiş
tir. 

Tasarının komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Prof. Dr, Tansu Çiller 
Başbakan 

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 

Bu Kanunla patent, faydalı model, markalar, endüstriyel tasarımlar ve coğrafî işaretler olarak 
tanımlanan sınaî mülkiyet haklarına tecavüz ve diğer hallerde uygulanacak cezalar belirlenmekte, 
yaş sebze ve meyve ticaretinin standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet içerisin
de yapılmasının üretici ve tüketiciler ile yaş sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarla
rının dengeli ve eşit şekilde korunmasının sağlanması, ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murake-
besi ve korunması, ticaret sicili, ticaret unvanı ve ticarî defterler hukukunun korunması ve bunlar
la ilgili cezalar düzenlenmekte olup; 551 sayılı Markalar Kanununun halen yürürlükte olan 51, 52 
ve 53 üncü maddeleri ile İhtira Beratı Kanununun ilgili maddelerindeki cezaî hükümler caydırıcı 
.nitelikten uzak, uluslararası uygulamalar bakımından son derece yetersiz kalmakta, tasarım ve coğ
rafî işaret koruması konularında ise bugün yürürlükteki mevzuatta herhangi bir cezaî hüküm bulun
mamaktadır. 

Bunun yanısıra 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 554 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname Endüstriyel Tasarımlann Korunması ve yine aynı tarihte yürürlüğe giren 555 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile de coğrafî işaretlerin korunmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi görevi 
Türk Patent Enstitüsüne verilmiştir. Ayrıca 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 551 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname Patent haklarının korunması, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me markaların korunması işlemlerinde Türk Patent Enstitüsüne ek görevler ve yükümlülükler ge
tirmiştir. Tüm bu Kanun Hükmünde Kararnameler ye 544 sayılı "Türk Patent Enstitüsünün Kuru
luş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" Türk Patent Enstitüsünün yapacağı hiz
metler karşılığı ücret alabilmesine olanak tanımaktadır. Türk Patent Enstitüsünün endüstriyel tasa
rım işlemlerinin yürütülebilmesi için yapısında gelişme sağlanması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 
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Öte yandan, yaş sebze ve meyvelerin belediye sınırları ve rriücavir alanlar içerisinde toptan sa
tışının 12.9.1960 tarih ve 80 sayılı Kanuna göre belediyelerce kurulan toptancı hallerde yapılması 
zorunludur. 

Ancak, sözü edilen Kanunun 4,5 ve 8 inci maddelerinde öngörülen ceza hükümlerinin son de
rece yetersiz olması nedeniyle, yaş sebze ve meyvelerin toptan ticareti giderek toptancı hal dışına 
kaymakta ve bu yerlerde toptan işlem gören sebze ve meyve miktarı azalarak, ortaya çıkan durum
dan geniş tüketici kesimleri zarar görmekte, yasal olmayan ticaret yaygınlaşmaktadır. 

Yaş sebze ve meyvelerin toptancı hallere daha az kanaldan geçerek gelmesi ve daha çok mik
tarda malın toptancı hallerde işlem görmesi, malların bu yerlerde toplanarak hallerin bir borsa işle
vi kazanması arz ve talebin bu yerlerde karşılaşması ve spekülatif amaçlı fiyat oluşumunun önlen
mesi amacıyla 24.6.1995 tarihli ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe konulmuş 
olmasına rağmen, Anayasa hukuku açısından kanun hükmünde kararnamelere ceza hükümleri ko
nulamaması nedeniyle, sözü edilen Kanun Hükmünde Kararname ile de ceza hükümleri yeniden 
düzenlenememiş, 80 sayılı Kanunun esasen yetersiz olan ceza hükümlerine gönderme yapılmak zo
runda kalınmıştır. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin gönderme yaptığı 80 sayılı Kanunda yer alan, ancak caydı
rıcı nitelikte olmadığı için yetersiz kalan ceza hükümlerinin, sebze ve meyve toptan ticaretinde et
kin bir denetime imkân verecek ölçülerde yeniden belirlenmesi, 1705 sayılı Kanunda yer alan ce
za hükümlerinin günün şartlarına uygun hale getirilebilmesi ve yetersiz kalan ceza miktarlarının ar
tırılması, aynı şekilde 24.6.1995 tarihli ye 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişiklik 
yapılan Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerinde (ticaret sicili, ticaret unvanı ve ticarî defterler 
ile ilgili) yer alan fakat günümüz şartlarında yetersiz kalan ve caydırıcı özelliğini yitirmiş bulunan 
para cezalarının daha etkin bir uygulama ve denetime imkân verecek ölçüde artırılmaları amaçlan
mıştır. 

Ayrıca, Devletin temel görevleri arasında gıda ve bununla ilgili konularda gereken tedbirleri 
almak olduğu da çeşitli hukukî düzenlemeler de hüküm altına alınmıştır. 560 sayılı Gıdaların Üre
timi, Tüketimi ve Desteklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname, kendisinden önce bu alanı 
düzenleyen kanunların meydana getirdiği görev ve yetki karışıklığına, gıdaya ilişkin muhtelif hiz
metlerin kamu kuruluşlarınca yetersiz bir mevzuatla dağınık ve etkisiz bir şekilde yürütülmesine 
son vermiştir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi Anayasanın 91 inci maddesine göre temel haklar, kişinin haklan 
ve ödevleri ile bunların korunması kanun hükmünde kararnamelerle düzenlemeyecek konulardan
dır. Bu alanların mutlaka kanunla düzenlenmesi, Parlamentonun normlaşma sürecinin her safhası
na hakim olması Anayasal bir zorunluluktur. Malî ve diğer cezaî hükümlerin kişilerin haklarına 
taallûk eden özelliklere sahip olduğu çok açıktır. 

Bu sebeplerle 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin etkin uygulanmasını temin bakı
mından ve onu tamamlayan bir düzenleme olarak sözkonusu Kanun Hükmünde Kararnamenin ba
zı maddelerinde değişiklik yapılması ve muhtelif ceza hükümlerinin ortaya konmasını temin mak
sadıyla bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Bu madde ile, 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ba

zı değişiklikler ve ilaveler yapılmaktadır. 
Madde 2. - 24.6.1995 tarihli ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ceza hükümleri ila

ve edilmekte ve bazı maddelerinde değişiklikler yapılmakta, ayrıca 80 sayılı Kanun ile Türk Tica-
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ret Kanununun bazı maddelerindeki para cezalan günün şartlarına uygun hale getirilmektedir. Yi
ne aynı madde ile 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi de değiştirilmektedir. 

Madde 3. - Bu madde ile, 24.6.1995 tarihli ve 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ba
zı değişiklikler ve ilaveler yapılmaktadır. 

Madde 4. - Bu Madde ile, 24.6.1995 tarihli ve 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ba
zı değişiklikler ve ilaveler yapılmaktadır. 

Madde 5. - Bu madde ile, 24.6.1995 tarihli ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ba
zı değişiklikler ve ilaveler yapılmaktadır, 

Madde 6. - 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesindeki çalışma izni ve
rilecek yerlere ilişkin olarak ifade edilen f'fabrika" ibaresi daha kapsamlı olması bakımından "işye
ri" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye;çalışma izni işlemleri için her yıl artacak şekilde belli bir 
ücret tespit edilmesi maksadıyla bir fıkra ilave edilmiş, 5 inci maddede yer alan izin ve tescil iş
lemleri için de benzer usulle belli bir ücret takdir edilmiştir. Ayrıca 10 uncu maddenin matlabı ve 
madde içinde yer alan "Gıda maddeleri satış yerlerinin denetimi" ibaresi denetimin kapsamını ge
nişletmek maksadıyla "Gıda maddeleri satış yerleri ve bu yerlerde satılan gıda maddelerinin dene
timi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 7. - 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin dördüncü bölümünün başlığı, "Kısıt
lamalar ve Ceza Hükümleri" şeklinde değiştirilmek suretiyle ceza hükümleri ihtiva eden 18/A ve 
18/B maddelerinin bu bölüme eklenmesi sağlanmıştır. 

Tasannın 18/A maddesi ile Kanuna uymayanlara para cezaları ağırlıkta olmak üzere hapis, 
müsadere, işyeri kapatılması ve benzeri cezalar getirilerek, uygulamada etkinliğin sağlanması ve bu 
cezaların gıda maddeleri üreten gerçek ve tüzel kişileri kapsaması, çalışma izni almayan yahut tes
cil ve izin işlemlerini yaptırmadan üretime geçenlere tasarıda belirtilen çeşitli malî yaptırımların 
uygulanması amaçlanmıştır. İstihdamı mecburi olanları çalıştırmama, gıda kodeksine uygun faali
yet göstermeme gibi eylemler de cezaî müstelzimdir. Denetimi engellemek, suçun tekerrürü gibi 
hususlarda cezalar ağırlaştırılmış ve bunlar için müsadere ve işyeri kapatmaya kadar varan cezalar 
öngörülmüştür. 

Tasarının 18/B maddesinde ise bir önceki maddede yer alan para cezalarını verecek merci ve 
tahsil usulünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Sözkonusu para cezaları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
ile Sağlık Bakanlığı ve bu Bakanlıklanri il müdürlüklerince verilecek ve 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi olacaktır. Ayrıca, İdarenin bir eylemi 
olması bakımından idarî cezalara idare mahkemesinde itiraz edilebilme imkânı getirilmiştir. 

Madde 8. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 9. - Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 889) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 25.10.1995 
Esas No. : 1/935 
Karar No. : 69 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa

rısı, Adalet, Maliye, Sanayi ve Ticaret, Tarım ve Köyişleri Bakanlıkları ve Türk Patent Enstitüsü 
Başkanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uy
gun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

24.6.1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
mede ceza hükümleri düzenlenemediğinden 551 sayılı Markalar Kanununun yürürlükten kaldırıl
mayan 51, 52 ve 53 üncü maddelerinin, Tasarının 5 inci maddesinde ceza hükümleri düzenlendi
ğinden yürürlükten kaldırılmasını sağlamak amacıyla 5 inci maddenin sonuna bir cümle ilave edil
miştir. 

Tasarının 6 ncı maddesinde yer alan "Bu ücret her yıl Vergi Usul Kanununa göre belirlenen 
yeniden değerleme katsayısı ile çarpılmak suretiyle tespit edilir." cümleleri maddeye açıklık ve uy
gulamada kolaylık sağlamak amacıyla "Bu ücret her yıl, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre be
lirlenen yeniden değerleme oranında artırılır." şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının diğer maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arzolunur. 

Başkan 
Ali Yalçın Öğütcan 

Adana 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

Üye 
Cemil Erhan 

Ağrı 
Üye 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

(Muhalifim) 
Üye 

Bestami Teke 
Hatay 
Üye 

Cavit Kavak 
İstanbul 

Üye 
Abdurrahman Ünlü 

Kırıkkale 
Üye 

Hasan Afşar 
Konya 

Kâtip 
Ali Rıza Gönül 

Aydın 
Üye 

Ethem Kelekçi 
Afyon 
Üye 

Hasan Namal 
Antalya 

Üye 
Esat Canan 

Hakkâri 

Üye 
H. Orhan Er güder 

İstanbul 
Üye 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

(İçtüzük 79 uncu md. aykırılığı 
nedeniyle muhalifim) 

Üye 
Coşkun Gökalp 

Kırşehir 
Üye 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 889) 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 26.10.1995 

Esas No. : 11935 
Karar No.: 38 

TÜRKİYEBÜYÜKMİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı, Adalet, Maliye, Sanayi ve Ticaret, Tanm ve Köyişleri Bakanlıkları ve Türk Patent Enstitüsü 
Başkanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uy
gun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde Tasarı benimsenmiş ve maddelerine 
geçilmesi kabul edilmiştir. ' •" 

Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin 37 nci satırında geçen "gazetelerde", ibaresinin çıkarıla
rak yerine "yazılı ve görsel basındaki" ibaresinin konulması kanun tasarısında yer alan maddeler 
arasında bütünlüğün sağlanması açısından bu düzenlemenin yapılması uygun görülerek madde bu 
değişiklikle kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesindeki "Para cezalarına ilişkin belediye encümen kararları 2004 sayılı 
İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesindeki belgelerden sayılır", ibaresi yerine "Belediye encü
men kararlarına dayalı olarak verilen para cezalan hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah
sili Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır" ibaresinin konulması uygun görülmüş madde bu 
değişiklikle kabul edilmiştir. ' • 

Kanun Tasarısının 3, 4, 7, 8 ve 9 uncu maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Kanun Tasarısının 5 inci ve 6 nci maddeleri Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin şeklinde be
nimsenmiştir. 

Havalesi gereği Bütçe Plan Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile su
nulur. 

Başkan 
Mehmet Cebi 

Samsun 

Üye 
Evren Bulut 

Edirne 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Cemal Tercan 

İzmir 

Üye '• 
Hilmi Yükselen 

Kırşehir 

Üye 
Rahmi Özer 
Çanakkale 

Üye 
Elaattin Elmas 

İstanbul 

Üye 
Abdurrahman Ünlü 

Kırıkkale 

Üye 
İr/ettin Akar 

Muğla 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No.: J/935 28.10.1995 
Karar No.: 140 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA " 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak 23.10.1995 ta

rihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça önhavalesi gereği Ada
let Komisyonu ile Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda görüşülmesini müteakip 26.10.1995 
tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 28.10.1995 tarihinde yaptığı 1 inci 
birleşimde Hükümeti temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanının başkanlığında, Adalet, Maliye, Sanayi 
ve Ticaret, Tarım ve Köyişleri Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Türk Pa
tent Enstitüsü Başkanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

8.6.1995 tarihli ve 4113 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan 551,552, 554, 555, 556 
ve 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin, Gümrük Birliğine katılma sürecindeki önemi ma
lumdur. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 91 inci maddesine göre; temel haklar, kişinin hakları ve ödevleri ile 
bunların korunması kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyecek konulardandır. Mali ve 
diğer cezai hükümlerin ise, kişilerin haklarına taalluk eden özelliklere sahip olduğu açıktır. Anaya
sanın bu hükmü doğrultusunda, anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde cezai hükümlere yer ve
rilememiş, mevcut mevzuattaki cezai hükümlere atıfta bulunulmuştur. Ancak, mevcut mevzuatta
ki ceza hükümlerinin son derece yetersiz olması nedeniyle, sözkonusu Kanun Hükmünde Kararna
meler yeterince etkin bir şekilde uygulanamamaktadır. 

Tasarı ile, sözkonusu Kanun Hükmünde Kararnamelerin bazı maddelerinde değişiklik yapıl
ması ve muhtelif ceza hükümlerinin ilave edilmesi amaçlanmaktadır. 

Komisyonumuzda tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; verimliliğin ve ekonomik 
büyümenin ana faktörlerinden olan sanayi alanındaki yenilik ve buluşların hukuken koruma altına 
alınmasının etkili bir patent sistemi ile mümkün bulunduğu, böyle bir sistemin, ülkenin ekonomik 
gelişmesine de yardımcı olacağı, Avrupa Topluluğu standart ve normlarına uyum için bu düzenle
melerin yapılmasının ülkemizin Gümrük Birliğine katılması bakımından büyük bir önem taşıdığı, 
yapılan düzenlemelerin etkinliğini sağlamak açısından cezai hükümlerin gerekli olduğu, bu şekil
de dünya ile bütünleşen ülkemizin ileride, bölgesinde örnek bir ülke olarak yerini alacağı, gibi gö
rüşler dile getirilmiştir. 

Bu görüşmeleri ve Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamaları takiben tasarı ve gerek
çesi Komisyonumuzca da benimsenerek Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu metni esas 
alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu metninin 2 nci maddesinin; birinci cümlesinde seh
ven "... 16 ncı maddesi," olarak yer alan ibare "... 16 ncı maddesinin birinci fıkrası," olarak, son
dan bir önceki cümlesinde yer alan "... birinci fıkra ..." ibaresi ise "... birinci ve ikinci cümle ..." 
olarak düzeltilmiştir. 

Ayrıca, maddelerde bulunan maddî hatalar düzeltilerek, madde metinleri yeniden düzenlen
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 889) 
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Tasarınm başlığı, içeriğindeki kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerin tamamı kapsaması 
amacıyla "12.9.1960 Tarihli ve 80 Sayılı, 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı ve 10.6.1930 Tarihli ve 
1705 Sayılı Kanunlar İle 24.6.1995 Tarihli ve 551, 552, 554, 555, 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameler İle 28.6.1995 Tarihli ve 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere 
Başkan 

İlyas Aktaş 
Samsun 
Sözcü 

Alacttin Kurt 
Kocaeli 

Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 
Üye 

M. Nedim Budak 
Ankara 

Üye 
Melih Pabuçcuoğlu 

Balıkesir 
İ Üye 

Zeki Er gezen 
Bitlis 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 
A. Adnan Türkoğlu 

Çorum 
Üye 

İsmail Köse 
Erzurum 

Üye 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 
Üye 

Nevşat Özer 
Muğla 

İmzada bulunamadı. 

Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkanvekili 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 
Kâtip 

Hayrı Doğan 
Antalya 

Üye 
Cemalettin Gürbüz 

Amasya 
Üye 

SüleymanHatinoğlu 
Artvin 

Üye 
Edip Safder Gaydalı 

Bitlis 
Üye 

Necmi Hoşver 
Bolu 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 
Üye 

Selçuk Maruftu 
İstanbul 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Muhalifim 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Üye-

Yalıya Uslu 
Manisa 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 
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MUHALEFET ŞERHİ 
Aşağıdaki hususlardan dolayı tasarıya muhalifiz. 
1. Bu tasarı ülkemizin, insanımızın önünde bulunan bunca sıkıntı, bunca derde rağmen seçi

min hemen öncesinde gündeme getirilecek önceliğe sahip değildir. 
a) Bu tasarıyı öne çıkaran irade, millî irade olarak nitelendirilemez. Görülen o ki, Fikir ve Sa

nat Eserleri Koruma Kanununun gerekçesinde açıkça ifade edilmiş olan irade, AB direktifleri bu
rada da geçerlidir. 

b) Tasarının hedeflerinden bazılarının iyi olması, tasarıyı getirenlerin iyi niyetli olması yeter
li değildir. Sonuçları itibariyle insanımıza zulüm getirmektedir. 

Zaten bir çok sıkıntının içinde çile çeken insanımızı inim inim inletecek bir takım cezai uygu
lamaların getirilmesi, bu tasarının hiç de milletimizin hayrını, halkımızın mutluluğunu hedefleyen 
bir tasarı olmadığını ortaya koymaktadır. 

2. İşçimizin, memurumuzun, esnafımızın, köylümüzün hakları, hizmet sektörlerimizin, bele
diyelerimizin ihtiyaçları söz konusu olunca yok, yok, yok demekten başka bir şey bilmeyen ikti
darın, bu tasarı ile başka ülkelerin, yabancı şirketlerin bir takım taleplerini gerçekleştirebilmek için 
insanımızı ezmek pahasına böylesi bir çabasını tasvip etmiyoruz. 

3. Gıda-teknolojisinde Avrupa'ya uyum insanımızı sıkıntıya, sokacaktır. Değerlendirmeler 
inancımıza uymayan bir toplumun kuralları, insanımıza haram-helal endişelerini artırıcı mahiyette
dir. Getirilen ceza müeyyideleri insanımızın kendi inançlarına göre yaşama şartlarını zorlaştıracaktır. 

Avrupa'da yaşamak zorunda kalan insanlarımızın gıda seçimi yönünden çektikleri sıkıntıları, 
kendi insanlarımız kendi ülkemizde çekecektir. 

4. Tasarının bir emrivaki ile kanunlaştırılması çabası da genel teamülün dışına çıkarılmıştır. Şöyleki; 
20.10.1995'de Bakanlar Kuruluna, 

, 23.10.1995'de TBMM Başkanlığına, 
25.10.1995'de Adalet Komisyonuna, 
26.10.1995'de Sanayi ve Ticaret Komisyonuna, 
28.10.1995'de de Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilmiştir. 
Anayasa emri olarak ivedilikle görüşülmesi gereken esas metin (KHK) Genel Kurula sevk 

edilmediği halde cezai müeyyidelerle ilgili bu zulüm tasarısının ivedilik kazanmasını olumlu kar
şılamıyoruz. 

5. Gerek komisyonlarda gerekse Genel Kurul'da önergelerle düzeltme yapılmasını önlemek 
için metin ifadeleri uzun cümleler haline getirilmiştir. Bu Özel gayreti de kabullenmiyoruz. Böyle
si bir ifade tarzı, sonra tenkitlere sebep olmaktadır. Keşke bu gayreti gösterenler emeklerini hayır
lı bir işe sarf etselerdi. 

6. Metin içerisinde yer alan bu kadar ağır cezaların muameleye konulmasının şikâyet şartına 
bağlanması rüşvet ve iltimas başta olmak üzere bir takım ahlakî dejenerasyonlar oluşturacaktır. 

7. Cezalar manzumesi olan bu tasarı, gelişme durumundaki imalat sanayimizi, ihracatımıza ve 
istihdamı çok kötü bir şekilde etkileyecektir. 

8. Komisyonumuz kuruluşunda Anayasanın 162 nci maddesine göre yeniden düzenleme yapıl
madığı için bu Tasarıyı veya bundan sonra gelecek tasarıları bu haliyle görüşmemesi gerekir. Tasa
rının Genel Kurula gönderilmesi Anayasanın mezkûr maddesine aykırıdır. Sonuç olarak millî sana
yimiz, millî ekonomimiz ve millî savunmamız zarar görecektir. Durumu bildirir muhalefet şerhidir. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Doç. Dr. Abdullah Gül Zeki Ergezen 
Konya Kayseri Bitlis 
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HÜKÜMETİN TEKLÎF ETTİĞİ METİN 

Bazı Kanun ye Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin son fıkrasında geçen "buluş konusunun kısmen ve
ya tamamen" ibaresi kaldırılarak yerine "buluş konusunun ilk başvurudaki kapsamın dışına çıka
cak şekilde kısmen veya tamamen" ibaresi, 53 üncü maddesinde geçen "getirilmesi ve başvuru üc
retinin ödenmesi ile başvuru tarihi kesinlesin" ibaresi kaldırılarak yerine "getirilmesi ile başvuru 
tarihi kesinleşir ibaresi, 57 nci maddesinin beşinci fıkrasında geçen "62 nci" ibaresi kaldırılarak ye
rine "59 uncu" ibaresi getirilmiş, 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere, "Madde 73/A- a) 44 
üncü maddede yazılı açıklamayı gerçeğe aykırı olarak yapanlar veya patentli bir eşya veya amba
lajı üzerine haklı olarak konulmuş patent olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar ve
ya kendisini haksız olarak patent başvurusu veya patent sahibi olarak gösterenler hakkında üçyüz 
milyon liradan altıyüz milyon liraya kadar para cezasına ve bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası
na, b) Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği ya da bilmesi gerek
tiği halde 86 nci maddede yazılı haklardan birini veya bu haklarla ilgili lisansı başkasına devreden 
veya veren veya rehneden veya bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar, patentle ko
runan bir buluşun sahibi olmadığı veya patentin koruma süresi bittiği veya 129 uncu veya 133 ün
cü maddelerde yazılı herhangi bir sebeple patentin hükümsüzlüğü veya patent hakkının sona erme
si durumlarında kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalaj
larına veya ticarî evrakına veya ilanlarına korunan bir patentle ilgili olduğu kanısını uyandıracak 
şekilde işaretler koyan veya bu amaçla gazetelerde, ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı ve işaretler 
kullananlar hakkında altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına ve iki yıldan üç 
yıla kadar hapis cezasına, c) 136 nci maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında, altıyüz 
milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına ve otuz aydan dört yıla kadar hapis cezasına, 
ayrıca, varsa işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men 
edilmelerine hükmolunur. Yukarıda sayılan suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada, bir işletmenin ça
lışanları tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesi
ne mani olmayan, işletme sahibi veya müdürü veya temsilcisi veya hangi unvan ve sıfatla olursa 
olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de cezalandırılır. Bir tüzel kişinin işleri yürütülürken, 136 nci 
maddede sayılan suçlardan biri işlenirse, tüzel kişi, masraflar ve para cezasından müteselsilen so
rumlu olur. Türk Ceza Kanununun 64, 65,66 ve 67 nci maddeleri hükümleri saklıdır. Yukarıda sa
yılan suçlardan dolayı kovuşturma şikâyete bağlıdır. Bu madde hükümlerinin uygulanması bakı
mından 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
8 numaralı bendi uygulanmaz. Patentten doğan hakları tecavüze uğrayan kişiden başka 136 nci 
maddede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü; 44 üncü maddede yazılı açıklamanın gerçeğe 
aykırı olarak yapılması ile patentle korunan bir buluşun sahibi olmadığı veya patentin koruma sü
resi bittiği veya patentin hükümsüzlüğü veya patent hakkının sona ermesi durumlarında kendisinin 
veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına ve
ya ilanlarına korunan bir patentle ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyma veya 
bu amaçla gazetelerde, ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı ve işaretler kullanılması durumlarında 
Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ve Tüketici Dernekleri de şikâyet hakkına sahiptir. Ceza davasının, 
fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren, bir yıl içinde açılması gerekir. Bu kapsama giren 
suçlarla ilgili işler, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 423 üncü maddesine giren acele işler-
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den sayılır. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, patent başvurusu veya patentten 
doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile, bu eşya
ları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtaların zabtedilmesi veya elkonulması ve
ya yok edilmesinde, Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi hükmü ile Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 392, 393 ve 394 üncü maddeleri hükümleri uygulanır." hükümleri eklenmiş, 174 üncü 
maddesi, "10 Mart 1926 tarihli İhtira Beratı Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırmış
tır." şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2. - 24.6.1995 tarih ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve 
Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, "Mal
ların belediye sınırları veya mücavir alanları içerisinde perakende olarak satışını yapanlar bunların, 
toptancı halden geçirildiğini belgelemek zorundadırlar." şeklinde, 16 ncı maddesi, "Toptancı hal
lerde faaliyet gösteren komisyoncuların satış bedeli üzerinden alacakları komisyon oranı, ambalaj 
ve kapların kendileri tarafından temin edilmesi hali de dahil % 8'i aşmamak kaydıyla taraflarca ser
bestçe tespit edilir." şeklinde değiştirilmiş, 17 nci maddesinin son fıkrasına "Fatura veya müstah
sil makbuzu ile üreticilerden satın alınmış bulunan malların toptancı halden geçirilmeden peraken
de satışa sunulduğunun tespiti üzerine bu malların toptancı hale girişi yapılmaz. Bu durumda % 10 
oranındaki belediye payı müstahsil makbuzu veya faturada gösterilen malın toplam bedeli üzerin
den tahsil olunur." cümleleri, 26 ncı maddeden sonra gelmek üzere, "Madde 26/A- Bu Kanun Hük
münde Kararnamede yer alan; 5 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü, 7 nci maddenin ikinci fık
ralarına aykırı hareket edenler hakkında yüz milyon lira para cezasına, 6 ncı maddenin ikinci ve 
üçüncü fıkralarına ve 10 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenler hakkın
da otuz milyon lira para cezasına, 8 inci maddenin ikinci fıkrasına, 10 uncu maddenin üçüncü fık
rasına ve 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket edenler hakkın
da kırk milyon lira para cezasına ve üç aya kadar hal dahilinde faaliyetten men'e, 26 ncı maddenin 
birinci fıkrasının (d) bendine aykırı hareket edildiğinin hakem kurulunca tespit edilmesi halinde söz 
konusu kurulun önerisi ile, ilgililer hakkında iki yüz milyon lira para cezasına ve süresiz olarak hal 
dahilinde faaliyetten men'e belediye encümenlerince karar verilir. Yukarıda sayılan fiillerin bir yıl 
içerisinde tekrarı halinde para cezaları iki misli olarak uygulanır. Para cezaları belediyelerce tahsil 
olunur. Para cezasına ilişkin encümen kararının kendisine verilmesine veya almaktan imtina edil
mesi halinde karar sözlü olarak tebliğ edilmesine rağmen para cezasını kendi rızasıyla ödemeyen
ler hakkında mahallinde düzenlenen tutanak belediye encümenine verilir. Para cezalarının ödenme
mesi nedeniyle düzenlenen tutanağın ilgiliye verilmesi veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde 
yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz idarece verilen cezanın yerine getirilmesini dur
durmaz. İtiraz üzerine idare mahkemesince verilen kararlar kesindir. Hal dahilinde faaliyetten 
men'e ilişkin belediye encümen kararının ilgiliye verilmesi veya tebliği konusunda tutanak düzen
lenmesinden itibaren yedi gün içerisinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilmediği takdirde ve
ya itirazın reddi üzerine faaliyetten men kararı belediye zabıta görevini ifa eden memurlar tarafın
dan yerine getirilir. Para cezalarına ilişkin belediye encümen kararları 2004 sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 68 inci maddesindeki belgelerden sayılır." hükümleri eklenmiş, 29 uncu maddesi, 
"12.9.1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendi
ne Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanunun, 
15.5.1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 19 Nisan 
1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini MuaddiF Kanunun ve 1580 sayılı Belediye 
Kanununun 15 inci maddesinin 58 inci bendinin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hü
kümleri yaş sebze ve meyveler konusuna münhasıran uygulanmaz." şeklinde, 10.9.1960 tarih ve 80 
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sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendindeki "(100) liradan (5 000) liraya ka
dar" ibaresi" onmilyon liradan yüzmilyon liraya kadar", dördüncü fıkrasındaki "(1 000) liraya ka
dar" ibaresi "kırkmilyon liraya kadar" ve altıncı fıkrasındaki (250) liraya kadar" ibaresi "yirmibeş 
milyon liraya kadar" şeklinde, 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci 
maddesinin ikinci fıkrasındaki "yüz liradan ikibin liraya kadar" ibaresi " ikimilyon liradan kırkmil
yon liraya kadar", 40 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "yüz liradan ikibin liraya kadar" ibaresi 
" ikimilyon liradan kırkmilyon liraya kadar", 67 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "yüz liradan 
bin liraya kadar" ibaresi "üçmilyon liradan otuzmilyon liraya kadar" şeklinde, 10.6.1930 tarihli ve 
1705 sayılı kanunun 6 ncı maddesi, "Bu Kanun uyarınca ilgili Bakanlıkça alınan kararlara ve dü
zenlemelere aykırı hareket edenler tacir olsunlar veya olmasınlar haklarında, mahkemelerce fiille
rinin mahiyetine göre bir aydan altı aya kadar hapis cezası yüzmilyon liradan beşyüz milyon lira
ya kadar ağır para cezası verilir. Şayet bu fiillerden dolayı Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda be
lirtilen cezalar daha ağır ise bu cezalar tatbik olunur. Bu şekilde cezalandırılanlar hakkında mahke
melerce verilen kararlar, masrafları mahkûmlarından alınmak üzere mahallî gazetelerde ilan ettiri
lebileceği gibi, tacir olanların isimleri Ticaret Odalarında bulunacak kara listelere de kaydettirilir. 
Bu madde hükümlerine aykırı davranışlarda bulunanlar o malın veya hizmetin imalatçı/üreticisi ve
ya ithalatçısı değillerse, imalatçı/üreticisi veya ithalatçılar da bu aykırılıktan dolayı sorumludurlar 
ve haklarında birinci fıkra hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, imalatçı/üretici veya ithalatçı söz ko
nusu aykırılığın kendi kusurlarından kaynaklanmadığını ispat ederse bu sorumluluktan kurtulabilir." 
şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3. - 24.6.1995 tarih ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinde yer alan "rüçhan tarihi itibariyle" ibaresi "rüçhan 
tarihinden önceki oniki ay içerisinde" şeklinde, 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "er
teleme talebi varsa, veya" ibaresi "erteleme talebi varsa ve" şeklinde değiştirilmiş, 48 inci madde
sinden sonra gelmek üzere, "Madde 48/A- a) Tasarım hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kim
lik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar veya tasarım koruması olan bir eşya veya ambalajı 
üzerine konulmuş, tasarım koruması olduğunu belirten işareti, yetkisi olmadan kaldıranlar veya 
kendisini haksız olarak tasarım başvurusu veya tasarım hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında 
üçyüz milyon liradan altıyüz milyon liraya kadar para cezasına ve bir yıldan iki yıla kadar hapis ce
zasına, b) Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi ge
rektiği halde, tasarım hakkının korunmasına ilişkin mevzuatın devir ve intikal, rehin ve haciz ile il
gili maddelerinde yazılı haklardan birini veya bu haklarla ilgili lisansı, başkasına devreden veya ve
ren veya rehneden veya bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar, korunan bir tasarım 
hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresi bittiği veya herhangi bir sebeple tasarım hakkının hü
kümsüzlüğü veya tasarım korumasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında; kendisinin ve
ya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya 
ilanlarına, hukuken korunan bir tasarım hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaret
ler koyanlar veya bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret 
veya ifadeleri kullananlar hakkında, altıyüzmilyon liradan birmilyar liraya kadar para cezasına ve 
iki yıldan üç yıla kadar hapis cezasına, c) 48 inci maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkın
da, altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına ve otuz aydan dört yıla kadar hapis 
cezasına, ayrıca, varsa işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaret
ten men edilmelerine hükmolunur. Bu maddede belirtilen suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada, bir 
işletmenin çalışanları tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine işlenmişse çalışanlar ve su
çun işlenmesine mani olmayan, işletme sahibi veya müdürü veya temsilcisi veya herhangi unvan 
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ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de cezalandırılır. Bir tüzelkişinin işleri yürütü
lürken, 48 inci maddede sayılan suçlardan biri işlenirse, tüzelkişi, masraflar ve para cezasından mü-
teselsilen sorumlu olur. Türk Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci maddeleri hükümleri saklıdır. 
Yukarıda sayılan suçlardan dolayı kovuşturma şikâyete bağlıdır. Bu madde hükümlerinin uygulan
ması bakımından 1412 sayılı Geza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının 8 numaralı bendi uygulanmaz. Tasarım korumasından doğan hakları tecavüze uğrayan 
kişiden başka, 48 inci maddede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü, tasarım hakkı sahibi ola
rak belirtilmesi gereken kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması ile korunan bir tasarım 
hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresi bittiği veya herhangi bir sebeple tasarım hakkının hü
kümsüzlüğü veya tasarım korumasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında kendisinin ve
ya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya 
ilanlarına hukuken korunan bir tasarım hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaret
ler koyma ye bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı, işaret ve ifa
delerin kullanılması durumlarında, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ve Tüketici Dernekleri de şikâ
yet hakkına sahiptir. Ceza davasının, fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren bir yıl içinde 
açılması gerekir. Bu kapsama giren suçlarla ilgili işler, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 423 
üncü maddesine giren acele işlerden sayılır. Bu kanun hükümlerine göre, tasarım hakkı başvurusu 
veya tasarım korumasından doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı 
gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtaların zapte-
dilmesi veya elkoyulması veya yok edilmesinde, Türk Ceza Kanunu'nun 36 nci maddesi hükmü ile 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 392,393 ve 394 üncü maddeleri hükümleri uygulanır." hü
kümleri eklenmiştir. 

MADDE 4. - 24.6.1995 tarihli ve 555 sayılı Coğrafî İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin (b) fıkrasının iki numaralı bendi "Bu Kanun Hükmün
de Kararname anlamında ürünlerin öz adı o ürünün ilk üretildiği veya pazarlandığı bölge veya yö-

v re ile ilgili olsa da bir ürünün genel adı haline gelmiş olan adıdır. Ürünün öz adı olup olmadığının 
tespitinde, o adın kaynaklandığı bölge ve tüketim alanlarında halkın bu adı kullanımı gözönüne alı
nır." şeklinde değiştirilmiş, 8 inci maddesinin sonuna "Uluslararası Sözleşmeler saklı kalmak kay
dıyla başka ülke kaynaklı bir ürün ile ilgili coğrafî işaret başvuruları; orijin ülkede tescilinde bu 
maddede belirtilen koşullar aranmakta ise, 20 nci maddede belirtilen denetim imkânları varsa ve 
orijin ülke, Türkiye'den yapılacak coğrafî işaret tescili başvurularına eşit bir koruma getiriyorsa, 
Enstitü tarafından incelenerek 9, 10, 11,12 ve 13 üncü madde hükümleri uygulanır. Başka ülkede 
korunan bir coğrafî işaret Türkiye'de korunan bir coğrafî işaret ile aynı ise tescil, bölgesel ve gele
neksel kullanım ve karıştırılma riski gözönüne alınarak yapılır. Bu gibi coğrafî işaretlerin kullanı
mına, sadece üretildiği orijin ülkenin açık ve görülebilir bir şekilde etikette belirtilmesi halinde izin 
verilir." hükmü, 16 nci maddesine "Tescili yapılan coğrafî isimler ürünün öz adı olamaz." cümlesi, 
24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere, "Madde 24/A- a) Coğrafî İşaret hakkı sahibi olarak be
lirtilmesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar veya coğrafî İşaret koruması 
olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş, coğrafî işaret koruması olduğunu belirten işareti, 
yetkisi olmadan kaldıranlar veya kendisini haksız olarak coğrafî işaret başvurusu veya coğrafî işa
ret hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında üçyüz milyon liradan altıyüz milyon liraya kadar para 
cezasına ve bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına, b) Korunan bir coğrafî işaret hakkının sahibi 
olmadığı veya herhangi bir sebeple coğrafî işaret hakkının hükümsüzlüğü veya coğrafî işaret koru
masından doğan hakkının sona ermesi durumlarında; kendisinin veya başkasının imal ettiği ve sa
tışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir 
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coğrafî işaret hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyan veya bu amaçla 
yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret veya ifadeleri kullananlar hak
kında altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına ve otuz aydan dört yıla kadar ha
pis cezasına, c) 24 Üncü maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında, altıyüz milyon liradan 
bir milyar liraya kadar para cezasına ve otuz aydan dört yıla kadar hapis cezasına, ayrıca, varsa iş
yerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hük-
molunur. Yukarıda yazılı suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada, bir işletmenin çalışanları tarafından 
doğrudan doğruya veya emir üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan, iş
letme sahibi veya müdürü veya temsilcisi veya hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen 
yöneten kişi de cezalandırılır. Bir tüzelkişinin işleri yürütülürken, 24üncü maddede sayılan suçlar
dan biri işlenirse, tüzelkişi, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur. Türk Ceza Ka
nununun 64,65, 66 ve 67 nci maddelerinin hükümleri saklıdır. Yukarıda sayılan suçlardan dolayı 
kovuşturma şikâyete bağlıdır. Bu madde hükümlerinin uygulanması bakımından 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendi uygu
lanmaz. Coğrafî işaret korumasından doğan hakları tecavüze uğrayan kişiden başka, 24 üncü mad
dede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü; coğrafî işaret hakkı sahibi olarak belirtilmesi gere
ken kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması ile korunan bir coğrafî işaret hakkının sa
hibi olmadığı veya herhangi bir sebeple coğrafî işaret hakkının hükümsüzlüğü veya coğrafî işaret 
korumasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında, kendisinin veya başkasının imal ettiği 
veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilanlarına hukuken koru
nan bir coğrafî.işaret hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyma veya bu 
amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret ve ifadelerin kullanıl
ması durumlarında, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ve Tüketici Dernekleri de şikâyet hakkına sa-
hiptir. Ceza davasının, fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren bir yıl içinde açılması gere
kir. Bu kapsama giren suçlarla ilgili işler, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 423 üncü mad
desine giren acele işlerden sayılır. Bu Kanun hükümlerine göre, coğrafî işaret hakkı başvurusu ve
ya coğrafî işaret korumasından doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi cezayı gerektiren eş
ya ile, bu eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtaların zabtedilmesi veya 
elkonulması veya yok edilmesinde, Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi hükmü ile Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 392, 393 ve 394 üncü maddeleri hükümleri uygulanır." hükümleri ila
ve edilmiştir. 

MADDE 5. - 24.6.1995 tarih ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına "sayılar" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"malların biçimi ve ambalajlarının" ibaresi eklenmiş, 7 nci maddesinin (b) bendi "b) Aynı veya ay
nı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tesciledilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapıl
mış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar." şeklinde değiştirilmiş, 
(c) bendine "çeşit" ibaresinden sonra gelmek üzere "vasıf," ibaresi ve aynı maddenin sonuna "Bir 
marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kul
lanım sonucu ayırdedici bir nitelik kazanmış ise (b), (c), (d) bentlerine göre tescili reddedilemez." 
hükmü, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine "ithali" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"veya ihracı" ibaresi, 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "davanın" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "tescil tarihinden itibaren" ibaresi ve maddenin sonuna, "Bir marka tescil tarihinden 
önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırdedi
ci bir nitelik kazanmış ise 7 nci maddenin (b), (c), (d) bentlerine göre tescili hükümsüz sayılamaz." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 889) 



- 1 4 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

fıkrası eklenmiş, 62 nci maddesinin (c) bendi" marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya 
kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gi
bi vasıtalara el konulması talebi." şeklinde, (e) bendi, "Marka hakkına tecavüzün devamını önle
mek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin (c) bendine göre el konulan ürünlerin ve 
araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınıl
maz ise imhası talebi." şeklinde değiştirilmiş, 61 inci maddesinden sonra gelmek üzere; "Madde 
61/A-a) Marka hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak ya
panlar veya marka koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş, marka koruması oldu
ğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar veya kendisini haksız olarak marka başvurusu ve
ya marka hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında, üçyüz milyon liradan altıyüz milyon liraya ka
dar para cezasına ve bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına, b) Mevcut olmadığını veya üzerinde 
tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde, marka korunmasına ilişkin 
mevzuatın devir ve intikal, rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yazılı haklardan birini veya bu 
haklarla ilgili lisansı başkasına devreden veya veren veya rehneden veya bu haklar üzerinde her
hangi bir tasarrufta bulunanlar, korunan bir marka hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresi bit
tiği veya herhangi bir sebeple marka hakkının hükümsüzlüğü veya marka korumasından doğan 
hakkının sona ermesi durumlarında; kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eş
yaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir marka hakkı ile 
ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyan veya bu amaçla yazılı ve görsel basında
ki ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret veya ifadeleri kullananlar hakkında, altıyüzmilyon li
radan bir milyar liraya kadar para cezasına ve iki yıldan üç yıla kadar hapis cezasına, c) 61 inci 
maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında, altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar 
para cezasına ve otuz aydan dört yıla kadar hapis cezasına, ayrıca, varsa işyerlerinin bir yıldan az 
olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmolunur. Yukarıda ya
zılı suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada, bir işletmenin çalışanları tarafından doğrudan doğruya ve
ya emir üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan, işletme sahibi veya mü
dürü veya temsilcisi veya hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de ceza
landırılır. Bir tüzelkişinin işleri yürütülürken, bu maddede sayılan suçlardan biri işlenirse, tüzelki
şi, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur. Bu maddede sayılan suçlardan dolayı 
kovuşturma şikâyete bağlıdır. Bu madde hükümlerinin uygulanması bakımından 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendi uygu
lanmaz. Marka korumasından doğan hakları tecavüze uğrayan kişiden başka, 61 inci maddede sa
yılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü; marka hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bil
diriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması, ile korunan bir marka hakkının sahibi olmadığı veya ko
ruma süresi bittiği veya herhangi bir sebeple marka hakkının hükümsüzlüğü veya marka koruma
sından doğan hakkının sona ermesi durumlarında; kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satı
şa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir 
marka hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyma veya bu amaçla yazılı 
ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret veya ifadelerin kullanılması durum
larında Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ve Tüketici Dernekleri de şikâyet hakkına sahiptir. Ceza da
vasının, fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren bir yıl içinde açılması gerekir. Bu kapsa
ma giren suçlarla ilgili işler, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 423 üncü maddesine giren ace
le işlerden sayılır. Bu Kanun hükümlerine göre, marka hakkı başvurusu veya marka korumasından 
doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi cezayı gerektiren eşya ile, bu eşyaları üretmeye yara-
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yan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtaların zabtedilmesi veya elkonulması veya yok edilmesin
de, Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi hükmü ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 392, 
393 ve 394 üncü maddeleri hükümleri uygulanır." hükümleri ilave edilmiştir. 

MADDE 6. - 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hük
münde Kararnamenin 4 üncü maddesinde yer alan "fabrikanın" ibaresi "işyerinin", 10 uncu mad
desinin matlabı ve madde içerisinde .yer alan "Gıda maddeleri satış yerlerinin denetimi" ibaresi 
"Gıda maddeleri satış yerleri ve bu yerlerde satılan gıda maddelerinin denetimi" şeklinde değişti
rilmiş, 4 üncü maddesine; "Sağlık Bakanlığınca çalışma izin işlemlerinden gıda hizmetlerinde kul
lanılmak üzere yirmi milyon lira ücret alınır. Bu ücret her yıl Vergi Usul Kanununa Göre belirle
nen yeniden değerleme katsayısı ile çarpılmak suretiyle tespit edilir." 5 inci maddesine; "Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığınca izin ve tescil işlemlerinden gıda hizmetlerinde kullanılmak üzere onmilyon 
lira ücret alınır. Bu ücret her yıl Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme katsayı
sı ile çarpılmak suretiyle tespit edilir." fıkraları eklenmiştir. 

MADDE 7 - 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Dördüncü Bölümünün başlığı 
"Kısıtlamalar ve Ceza Hükümleri" olarak değiştirilmiş ve bu bölüme aşağıdaki 18/A, 18/B mad
deleri eklenmiştir. 

"Ceza Hükümleri 
Madde 18/A - Bu Kanuna uymayanlara uygulanacak cezaî hükümler aşağıda belirtilmiştir. 
a) 4 üncü maddede yer alan çalışma izni almadan gıda maddeleri üreten işyerlerini faaliyete 

geçiren gerçek veya tüzelkişiler çalışma izni alana kadar faaliyetten men edilerek yüzelli milyon li
ra para cezası ile cezalandırılır ve çalışma izni alındıktan sonra faaliyetine müsaade edilir. 

b) 5 inci maddede belirtilen tescil ve izin işlerini yaptırmadan üretime geçen gerçek veya tü
zelkişiler yirmi milyon lira para cezası ile cezalandırılır, bunlara tescil ve izin işlemleri yapıldıktan 
sonra üretim izni verilir. 

c) 6 ncı maddeye göre istihdamı mecburî olan sorumlu yöneticileri istihdam etmeden imalat
ta bulunan, gıda maddeleri üreten işyerleri faaliyetten men edilerek sahiplerine yirmi milyon lira 
para cezası verilir. Otuz günlük süre içinde sorumlu yönetici görevlendirildiği takdirde işyerlerinin 
faaliyetine müsaade edilir. 

d) 7 nci maddede belirtilen gıda kodeksine uygun faaliyet göstermeyen gerçek veya tüzelkişi
lere yüz milyon lira, suçun bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde iki yüz milyon lira para cezası 
verilir. 

e) 8 inci maddede belirtilen laboratuvar kuruluş izni almadan faaliyete geçen laboratuvarlar fa: 

aliyetten men edilir ve bu izni almadan laboratuvarları faaliyete geçiren gerçek veya tüzelkiyilere 
otuz milyon lira para cezası verilir. 

f) 10 uncu madde gereğince çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden gerçek ve 
tüzelkişilere yirmi milyon liradan iki yüz milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

g) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasakları ihlal eden gerçek veya tüzelkişilere on 
milyon liradan beşyüz milyon liraya kadar ağır para cezası verilir ve mahkemece malların müsade
resine hükmolunur. Suçun tekerrürü halinde cezalar iki katı artırılarak uygulanır. Ancak bu durum
da para cezası elli milyon liradan aşağı olamaz. 

h) 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen şart
lara uymayan işyerleri bu şartları yerine getirinceye kadar kapatılıp mühürlenir. Ancak, mühür fek-
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ki halinde bu fiili işleyenlere yüz milyon liradan beş yüz milyon liraya kadar ağır para cezası, 3 ay
dan 6 aya kadar hapis cezası verilir. Suçun tekerrürü halinde para ve hapis cezaları iki kat artırılır. 

i) 13 üncü maddede belirtilen izni almayan gerçek ve tüzelkişilere yüzelli milyon lira, suçun 
1 yıl içinde tekrarı halinde iki yüz elli milyon lira para cezası verilir. 

j) 14 üncü maddedeki hükümlere aykırı hareket eden gerçek ve tüzelkişilere elli milyon lira 
para cezası verilir. . 

k) 15 inci maddedeki yasaklara uymayan gerçek veya tüzelkişilere ikiyüz milyon lira, suçun 
1 yıl içerisinde tekrarı halinde üçyüz milyon lira para cezası verilir. 

1) 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi hilafına hareket eden işyeri bu 
şartları yerine getirinceye kadar kapatılıp, mühürlenerek bunlara yüz milyon liradan beş yüz mil
yon liraya kadar ağır para cezası verilir. Suçun tekerrürü halinde ise ceza iki katartırılır. 

m) 18 inci maddede yer alan kanatlı dahil tüm kesim yerleri mezbahalar ve entegre et tesisle
rini Tarım ve Köyişleri Bakanlığından kuruluş ve çalışma izni almadan faaliyete geçiren gerçek ve 
tüzelkişiler seksen milyon lira para cezası ile cezalandırılır ve kuruluş ve çalışma izni alıncaya ka
dar faaliyetleri durdurulur. 

n) 18 inci madde gereğince çıkarılan yönetmelik kapsamında kuruluş ve çalışma izni almış 
olan kanatlı dahil kesim yerleri mezbahalar ve entegre et tesislerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlı
ğınca yapılan kontrollerde, yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstenmeyen yerlerin sahibi 
olan gerçek ve tüzelkişiler yirmi milyon lira para cezası ile cezalandırılır ve bu durum giderilince
ye kadar faaliyetleri durdurulur. Bu yerlerin faaliyete geçmesini müteakip bir yıl içerisinde faali
yetlerinin tekrar yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması durumunda para cezası 2 katına çı
karılarak sorumlu yöneticinin görevine son verilebilir ve iki değişik tesiste yukarıda belirtilen ne
denle işine son verilen sorumlu yöneticilere üçüncü kez bu nitelikte bir iş verilmez. 

o) 18 inci madde gereğince çıkarılan yönetmelikler uyarınca sorumlu yönetici, istihdamı zo
runlu bulunan tesislerde sorumlu yönetici ve yeterli sayıda muayene veteriner hekimi istihdam et
meyenlerin faaliyetleri belirtilen elemanların istihdamı sağlanıncaya kadar durdurulur ve bu yerle
ri faaliyette bulunduran gerçek ve tüzelkişiler elli milyon lira para cezası ile cezalandırılır. 

p) 18 inci maddede belirtilen yerlerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşki
latınca yapılmak istenilen kontrolleri engelleyenler seksen milyon lira para cezası ile cezalandırı
lır. 

r) Bu Kanuna göre yapılacak denetimleri engelleyenlere seksen milyon lira para cezası veri
lir." 

"Cezaların Tahsili ve İtirazlar 
Madde 18/B - Bu Kanunun 1'8/A maddesinde yer alan para cezaları Tarım ve Köyişleri Ba

kanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve bu bakanlıkların il müdürlüklerince verilir, bu cezalar 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal memurlugunca tahsil 
edilir. İdarî cezalara karşı cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili İdare Mah
kemesine itiraz edilir. İtiraz, verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz." 
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MADDE 8. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. M. İslamoğlu 
Devlet Bakanı 

A. E. Kıratlıoğlu 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Devlet Bakanı 
M.Batalh 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
T.Bilget 

Ulaştırma Bakanı 
A. Ş. Erek 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. A. Amiklioğlu 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Ş. Altmer 

Turizm Bakanı 
B. Güngör 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
R. Şahin 

Devlet Bakanı 
Ö. Barutçu 

Devlet Bakanı 
A.B.Tuğ 

Devlet Bakanı 
M. S. Ensarioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
V. Tanır 

Dışişleri Bakanı 
A. C. Kırca 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Tayan 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Kurt 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Ataç 

Kültür Bakanı 
K. Toptan 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Çevre Bakanı 
A. H. Üçpınarlar 
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Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 5. - 24.6.1995 tarih ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmün

de Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına "sayılar" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"malların biçimi veya ambalajlarının" ibaresi eklenmiş, 7 nci maddesinin (b) bendi "b) Aynı veya 
aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu ya
pılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar." şeklinde değiştiril
miş, (c) bendine "çeşit" ibaresinden sonra gelmek üzere "vasıf," ibaresi ve aynı maddenin sonuna 
"Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak 
bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (b), (c), (d) bentlerine göre tescili reddedi
lemez." hükmü, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine "ithali" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "veya ihracı" ibaresi, 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "davanın" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "tescil tarihinden itibaren" ibaresi ve maddenin sonuna, "Bir marka tescil tari
hinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu 
ayırdedici bir nitelik kazanmış ise 7 nci maddenin (b), (c), (d) bentlerine göre tescili hükümsüz sa
yılamaz." fıkrası eklenmiş, 62 nci maddesinin (c) bendi "Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üre
tilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, ci
haz, makine gibi vasıtalara elkonulması talebi" şeklinde, (e) bendi, "Marka hakkına tecavüzün de
vamını önlemek Üzere tedbirlerin alınması özellikle bu maddenin (c) bendine göre elkonulan ürün
lerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için 
kaçınılmaz ise imhası talebi." şeklinde değiştirilmiş, 61 inci maddesinden sonra gelmek üzere; 
"Madde 6l/A - a) Marka hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe aykı
rı olarak yapanlar veya marka koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş, marka ko
ruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar veya kendisini haksız olarak marka 
başvurusu veya marka hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında, üçyüz milyon liradan altıyüz mil
yon liraya kadar para cezasına ve bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına, b) Mevcut olmadığını ve
ya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde, marka korunması
na ilişkin mevzuatın devir ve intikal, rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yazılı haklardan birini 
veya bu haklarla ilgili lisansı başkasına devreden veya veren veya rehneden veya bu haklar üzerin
de herhangi bir tasarrufta bulunanlar, korunan bir marka hakkının sahibi olmadığı veya koruma sü
resi bittiği veya herhangi bir sebeple marka hakkının hükümsüzlüğü veya marka korumasından do
ğan hakkının sona ermesi durumlarında; kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardı
ğı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir marka hak
kı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyan veya bu amaçla yazılı ve görsel ba
sındaki ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret veya ifadeleri kullananlar hakkında, altıyüzmilyon 
liradan bir milyar liraya kadar para cezasına ve iki yıldan Uç yıla kadar hapis cezasına, c) 61 inci 
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maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında, altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar 
para cezasına ve otuz aydan dört yıla kadar hapis cezasına, ayrıca, Varsa işyerlerinin bir yıldan az 
olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmolunur. Yukarıda ya
zılı suçlar hizmetlerini yaptıkları sırada, bir işletmenin çalışanları tarafından doğrudan doğruya ve
ya emir üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan, işletme sahibi veya mü
dürü veya temsilcisi veya hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de ceza-' 
landırılır. Bir tüzelkişinin işleri yürütülürken, bu maddede sayılan suçlardan biri işlenirse, tüzelki
şi, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur. Bu maddede sayılan suçlardan dolayı 
kovuşturma şikâyete bağlıdır. Bu madde hükümlerinin uygulanması bakımından 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendi uygu
lanmaz, marka korumasından doğan hakları tecavüze uğrayan kişiden başka, 61 inci maddede sa
yılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü; marka hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bil
diriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması ile, korunan bir marka hakkının sahibi olmadığı veya ko
ruma süresi bittiği veya herhangi bir sebeple.marka hakkının hükümsüzlüğü veya marka koruma
sından doğan hakkının sona ermesi durumlarında, kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satı
şa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir 
marka hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyma veya bu amaçla yazılı 
ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı, işaret veya ifadelerin kullanılması durum
larında Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ve Tüketici Dernekleri de şikâyet hakkına sahiptir. Ceza da
vasının, fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren bir yıl içinde açılması gerekir. Bu kapsa
ma giren suçlarla ilgili işler, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 423 üncü maddesine giren ace
le işlerden sayılır. Bu kanun hükümlerine göre, marka hakkı başvurusu veya marka korumasından 
doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi cezayı gerektiren eşya ile, bu eşyaları üretmeye yara
yan araç, gereç, cihaz,' makine gibi vasıtaların zabtedilmesi veya elkonulması veya yok edilmesin
de, Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi hükmü ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 392, 
393 ve 394 üncü maddeleri hükümleri uygulanır." hükümleri ilave edilmiştir. 24.6.1995 tarihli ve 
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 82 nci maddesinde 
geçen "ve 551 sayılı Markalar Kanununun 51,52 ve 53 üncü maddeleri dışında kalan" ibareleri kal-, 
dırılarak yerine, "ve 551 sayılı Markalar Kanunu" ibareleri getirilmiştir. 

MADDE 6. - 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hük
münde Kararnamenin 4 üncü maddesinde yer alan "fabrikanın" ibaresi "İşyerinin", 10 uncu mad
desinin matlabı ve madde içerisinde yer alan "Gıda maddeleri satış yerlerinin denetimi" ibaresi 
"Gıda maddeleri satış yerleri ve bu yerlerde satılan gıda maddelerinin denetimi" şeklinde değişti
rilmiş, 4 üncü maddesine, "Sağlık Bakanlığınca çalışma izin işlemlerinde gıda hizmetlerinde kul
lanılmak üzere yirmi milyon lira ücret alınır. Bu ücret her yıl, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa gö
re belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır." 5 inci maddesine; "Tarım ve Köyişleri Bakan
lığınca izin ve tescil işlemlerinden gıda hizmetlerinde kullanılmak üzere on milyon lira ücret alınır. 
Bu ücret her yıl, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında ar
tırılır." fıkraları eklenmiştir. 

MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. - Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. - Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin son fıkrasında geçen "buluş konusunun kısmen ve
ya tamamen" ibaresi kaldırılarak yerine "buluş konusunun ilk başvurudaki kapsamın dışına çıka
cak şekilde kısmen veya tamamen" ibaresi, 53 üncü maddesinde geçen "getirilmesi ve başvuru üc
retinin ödenmesi ile başvuru tarihi kesinleşir" ibaresi kaldırılarak yerine "getirilmesi ile başvuru ta
rihi kesinleşir" ibaresi, 57 nci maddesinin beşinci fıkrasında geçen "62 nci" ibaresi kaldırılarak ye
rine "59 uncu" ibaresi getirilmiş, 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere, "Madde 73/A - a) 44 
üncü maddede yazılı açıklamayı gerçeğe aykırı olarak yapanlar veya patentli bir eşya veya amba
lajı üzerine haklı olarak konulmuş patent olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar ve
ya kendisini haksız olarak patent başvurusu veya patent sahibi olarak gösterenler hakkında üçyiiz 
milyon liradan altıyüz milyon liraya kadar para cezası ve bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası, b) 
Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği ya da bilmesi gerektiği 
halde 86 nci maddede yazılı haklardan birini veya bu haklarla ilgili lisansı başkasına devreden ve
ya veren veya rehneden veya bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar, patentle koru
nan bir buluşun sahibi olmadığı veya patentin koruma süresi bittiği veya 129 uncu veya 133 üncü 
maddelerde yazılı herhangi bir sebeple patentin hükümsüzlüğü veya patent hakkının sona ermesi 
durumlarında kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajları
na veya ticarî evrakına veya ilanlarına korunan bir patentle ilgili olduğu kanısını uyandıracak şe
kilde işaretler koyan veya bu amaçla gazetelerde, ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı ve işaretler 
kullananlar hakkında altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına ve iki yıldan üç 
yıla kadar hapis cezasına, c) 136 nci maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında, altıyüz 
milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına ve otuz aydan dört yıla kadar hapis cezasına, 
ayrıca, varsa işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men 
edilmelerine hükmolunur. Yukarıda sayılan suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada, bir işletmenin ça
lışanları tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesi
ne mani olmayan, işletme sahibi veya müdürü veya temsilcisi veya hangi unvan ve sıfatla olursa 
olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de cezalandırılır. Bir tüzelkişinin işleri yürütülürken, 136 nci 
maddede sayılan suçlardan biri işlenirse, tüzelkişi, masraflar ve para cezasından müteselsilen so
rumlu olur. Türk Ceza Kanununun 64,65,66 ve 67 nci maddeleri hükümleri saklıdır. Yukarıda sa
yılan suçlardan dolayı kovuşturma şikâyete bağlıdır. Bu madde hükümlerinin uygulanması bakı
mından 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
8 numaralı bendi uygulanmaz. Patentten doğan hakları tecavüze uğrayan kişiden başka 136 nci 
maddede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü; 44 üncü maddede yazılı açıklamanın gerçeğe 
aykırı olarak yapılması ile patentle korunan bir buluşun sahibi olmadığı veya patentin koruma sü
resi bittiği veya patentin hükümsüzlüğü veya patent hakkının sona ermesi durumlarında kendisinin 
veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına ve
ya ilanlarına korunan bir patentle ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyma veya 
bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı ve işaretler kullanılması du
rumlarında Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ve Tüketici Dernekleri de şikâyet hakkına sahiptir. Ce
za davasının, fiil ye failden haberdar olma tarihinden itibaren, 1 yıl içinde açılması gerekir. Bu kap-
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sama suçlarla ilgili işler, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun "423 üncü maddesine giren acele 
işlerden sayılır. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, patent başvurusu veya patent
ten doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile, bu 
eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtaların zâbtedilmesi veya elkoyulma-
sı veya yok edilmesinde, Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi hükmü ile Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 392,393 ve 394 üncü maddeleri hükümleri uygulanır." hükümleri eklenmiş, 174 
üncü maddesi, "10 Mart 1926 tarihli İhtira Beratı Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kal
dırılmıştır." şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2. - 24.6.1995 tarih ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve 
Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, "Mal
ların belediye sınırları veya mücavir alanları içerisinde perakende olarak satışını yapanlar bunların, 
toptancı halden geçirildiğini belgelemek zorundadırlar." şeklinde, 16 ncı maddesi, "Toptancı hal
lerde faaliyet gösteren komisyoncuların satış bedeli üzerinden alacakları komisyon oranı ambalaj 
ve kapların kendileri tarafından temin edilmesi hali de dahil % 8'i aşmamak, kaydıyla taraflarca 
serbestçe tespit edilir." şeklinde değiştirilmiş, 17 nci maddesinin son fıkrasına "Fatura veya müs
tahsil makbuzu ile üreticilerden satın alınmış bulunan malların toptancı halden geçirilmeden pera
kende satışa sunulduğunun tespiti üzerine bu malların toptancı hale girişi yapılmaz. Bu durumda % 
10 oranındaki belediye payı müstahsil makbuzu veya faturada gösterilen malın toplam bedeli üze
rinden tahsil olunur." cümleleri, 26 ncı maddeden sonra gelmek üzere, "Madde 26/A - Bu Kanun 
Hükmünde Kararnamede yer alan; 5 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü, 7 nci maddenin ikin
ci fıkralarına aykırı hareket edenler hakkında yüz milyon lira para cezasına, 6 ncı maddenin ikinci 
ve üçüncü fıkralarına ve 10 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenler hak
kında otuz milyon lira para cezasına, 8 inci maddenin ikinci fıkrasına, 10 uncu maddenin üçüncü 
fıkrasına ve 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket edenler hak
kında kırk milyon lira para cezasına ve üç aya kadar hal dahilinde faaliyetten mene, 26 ncı madde
nin birinci fıkrasının (d) bendine aykırı hareket edildiğinin hakem kurulunca tespit edilmesi halin
de sözkonusu kurulun önerisi ile, ilgililer hakkında iki yüz milyon lira para cezasına ve süresiz ola
rak hal dahilinde faaliyetten mene belediye encümenlerince karar verilir. Yukarıda sayılan fiillerin 
bir yıl içerisinde tekrarı halinde para cezaları iki misli olarak uygulanır. Para cezaları belediyeler
ce tahsil olunur. Para cezasına ilişkin encümen kararının kendisine verilmesine veya almaktan im
tina edilmesi halinde karar sözlü olarak tebliğ edilmesine rağmen para cezasını kendi rızasıyla öde
meyenler hakkında mahallinde düzenlenen tutanak belediye encümenine verilir. Para cezalarının 
ödenmemesi nedeniyle düzenlenen tutanağın ilgiliye verilmesi veya tebliğinden itibaren yedi gün 
içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz idarece verilen cezanın yerine getirilmesi
ni durdurmaz. İtiraz üzerine idare mahkemesince verilen kararlar kesindir. Hal dahilinde faaliyet
ten mene ilişkin belediye encümen kararının ilgiliye verilmesi veya tebliği konusunda tutanak dü
zenlenmesinden itibaren yedi gün içerisinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilmediği takdirde 
veya itirazın reddi üzerine faaliyetten men kararı belediye zabıta görevini ifa eden memurlar tara
fından yerine getirilir. 

"Belediye encümen kararlarına dayalı olarak verilen para cezaları hakkında 6183 sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır." 

hükümleri eklenmiş, 29 uncu maddesi, "12.9.1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 sayılı Belediye Ka
nununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerin 
Sureti İdaresi Hakkında Kanunun, 15.5.1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik 
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Ahkamı Cezaiye Hakkında 19 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Mu-
addil Kanunun ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 58 inci bendinin bu Kanun 
Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yaş sebze ve meyveler konusuna münhasıran uygulan
maz." şeklinde, 10.9.1960 tarih ve 80 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendin
deki "(100) liradan (5000) liraya kadar" ibaresi "onmilyon liradan yüzmilyon liraya kadar," dör
düncü fıkrasındaki "(1000) liraya kadar" ibaresi "kırkmilyon liraya kadar" ve altıncı fıkrasındaki 
(250) liraya kadar" ibaresi "yirmibeş milyon liraya kadar" şeklinde, 29.6.1956 tarihli ve 6762 sa
yılı Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki "yüz liradan ikibin liraya ka
dar" ibaresi "ikimilyon liradan kırkmilyon liraya kadar", 40 inci maddesinin birinci fıkrasındaki 
"yüzliradan ikibin liraya kadar" ibaresi "ikimilyon liradan kırkmilyon liraya kadar", 67 nci mad
desinin üçüncü fıkrasındaki "yüz liradan bin liraya kadar" ibaresi "üçmilyon liradan otuzmilyon 
liraya kadar" şeklinde, 10.6.1930 tarihli ve 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, "Bu Kanun uyarın
ca ilgili Bakanlıkça alman kararlara ve düzenlemelere aykırı hareket edenler tacir olsunlar veya ol
masınlar haklarında, mahkemelerce fiillerinin mahiyetine göre bir aydan altı aya kadar hapis ceza
sı ve yüzmilyon liradan beşyüz milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. Şayet bu fiillerden do
layı Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen cezalar daha ağır ise bu cezalar tatbik olunur. Bu 
şekilde cezalandırılanlar hakkında mahkemelerce verilen kararlar, masrafları mahkûmlarından 
alınmak üzere mahallî gazetelerde ilan ettirilebileceği gibi, tacir olanların isimleri Ticaret Odala
rında bulunacak kara listelere de kaydettirilir. Bu madde hükümlerine aykırı davranışlarda bulunan
lar o malın veya hizmetin imalatçı/üreticisi veya ithalatçısı değillerse, imalatçı/üreticisi veya itha
latçılar da bu aykırılıktan dolayı sorumludurlar ve haklarında birinci fıkra hükümleri uygulanır. Şu 
kadar ki, imalatçı/üretici veya ithalatçı sözkonusu aykırılığın kendi kusurlarından kaynaklanmadı
ğını ispat ederse bu sorumluluktan kurtulabilir." şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin Komisyonumuzda aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. - Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin Komisyonumuzda aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. - Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 9. - Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi • (S. Sayısı: 889) 



- 23 -

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

12.9.1960 Tarihli ve 80 Sayılı, 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı ve 10.6.1930 Tarihli ve 1705 Sa
yılı Kanunlar ile 24.6.1995 Tarihli ve 551,552,554,555,556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meler ile 28.6.1995 Tarihli ve 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin son fıkrasında geçen "buluş konusunun kısmen ve
ya tamamen" ibaresi yerine "buluş konusunun ilk başvurudaki kapsamın dışına çıkacak şekilde kıs
men veya tamamen" ibaresi, 53 üncü maddesinde geçen "getirilmesi ve başvuru ücretinin ödenme
si ile başvuru tarihi kesinlesin" ibaresi yerine "getirilmesi ile başvuru tarihi kesinleşir" ibaresi, 57 
nci maddesinin beşinci fıkrasında geçen "62 nci" ibaresi yerine "59 uncu" ibaresi, 73 üncü madde
sinden sonra gelmek üzere, "Madde 73/A-a) 44 üncü maddede yazılı açıklamayı gerçeğe aykırı ola
rak yapanlar veya patentli bir eşya veya ambalajı üzerine haklı olarak konulmuş patent olduğunu 
belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar veya kendisini haksız olarak patent başvurusu veya pa
tent sahibi olarak gösterenler hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına ve üçyüz milyon li
radan al tıyüz milyon liraya kadar para cezasına, b) Hak ve alâkası olmadığını veya tasarruf yetkisi 
bulunmadığını bilmesi gerektiği halde 86 nci maddede yazılı haklardan birini veya bu hakla ilgili 
lisansı başkasına devreden, veren, rehneden, bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar 
ile patentle korunan bir buluşun sahibi olmadığı veya patentin koruma süresinin bittiği veya 129 
uncu veya 133 üncü maddelerde yazılı sebeple patentin hükümsüzlüğü veya patent hakkının sona 
ermesi durumlarında kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya am
balajlarına veya ticarî evrakına veya ilanlarına korunan bir patentle ilgili olduğu kanısını uyandıra
cak şekilde işaretler koyan veya bu amaçla gazetelerde, ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı ve işa
retler kullananlar hakkında iki yıldan üç yıla kadar hapis cezasına ve altıyüz milyon liradan bir mil
yar liraya kadar para cezasına, c) 136 nci maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında iki 
yıldan dört yıla kadar hapis cezasına ve altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezası
na, ayrıca, işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edil
melerine hükmolunur. Yukarıda sayılan suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada bir işletmenin çalışan
ları tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesine ma
ni olmayan işletme sahibi, müdür veya temsilcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi 
fiilen yöneten kişi de aynı surette cezalandırılır. Bir tüzelkişinin işleri yürütülürken, 136 nci mad
dede sayılan suçlardan biri işlenirse, tüzelkişi, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu 
olur. Fiile iştirak edenler hakkında olayın mahiyetine göre Türk Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 
nci maddeleri hükümleri uygulanın Yukarıda sayılan suçlardan dolayı kovuşturma şikâyete bağlı
dır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
344 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 8 numaralı bendi uygulanmaz. Patentten doğan hakları teca
vüze uğrayandan başka 136 nci maddede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü 44 üncü madde
de yazılı açıklamanın gerçeğe aykırı olarak yapılması ile patentle korunan bir buluşun sahibi olma
dığı veya patentin koruma süresi bittiği veya patentin hükümsüzlüğü veya patent hakkının sona er
mesi durumlarında kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya amba
lajlarına veya ticarî evrakına veya ilanlarına korunan bir patentle ilgili olduğu kanısını uyandıracak 
şekilde işaretler koyma veya bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve rakamlarda bu tarzda ya
zı ve işaretler kullanılması durumlarında 5590 veya 507 sayılı Kanunlara tabi kuruluşlar ve Tüke
tici Dernekleri de şikâyet hakkına sahiptir. Şikâyetin fiil ve failden haberdar olma tarihinden itiba-
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ren, 2 yıl içinde yapılması gerekir. Bu kapsamdaki suçlarla ilgili şikâyetler, acele işlerden sayılır. 
Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre, patent başvurusu veya patentten doğan hak
lara tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile, bu eşyaları üretme
ye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtaların zaptedilmesi veya elkonulması veya yok edil
mesinde, Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi hükmü ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
ilgili hükümleri uygulanır. 10 Mart 1926 tarihli İhtira Beraatı Kanunu ile ek ve değişiklikleri ile 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 174 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. - 24.6.1995 tarih ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve 
Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, "Mal
ların belediye sınırları veya mücavir alanları içerisinde perakende olarak satışını yapanlar bunların, 
toptancı halden geçirildiğini belgelemek zorundadırlar." olarak, 16 ncı maddesinin birinci fıkrası 
"Toptancı hallerde faaliyet gösteren komisyoncuların satış bedeli üzerinden alacakları komisyon 
oranı, ambalaj ve kapların kendileri tarafından temin edilmesi de dahil % 8'i aşmamak kaydıyla ta
raflarca serbestçe tespit edilir." olarak değiştirilmiş, 17 nci maddesinin son fıkrasına "Fatura veya 
müstahsil makbuzu ile üreticilerden satın alınmış bulunan malların toptancı halden geçirilmeden 
perakende satışa sunulduğunun tespiti üzerine bu malların toptancı hale girişi yapılmaz. Bu durum
da % 10 oranındaki belediye payı müstahsil makbuzu veya faturada gösterilen malın toplam bede
li üzerinden tahsil olunur." cümleleri, 26 ncı maddeden sonra gelmek üzere, "Madde 26/A-Bu Ka
nun Hükmünde Kararnamede yer alan 5 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü; 7 nci maddenin 
ikinci fıkralarına aykırı hareket edenler hakkında yüz milyon lira para cezasına, 6 ncı maddenin 
ikinci ve üçüncü fıkralarına ve 10 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket eden
ler hakkında otuz milyon lira para cezasına, 8 inci maddenin ikinci fıkrasına, 10 uncu maddenin 
üçüncü fıkrasına ve 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket eden
ler hakkında kırk milyon lira para cezasına ve Uç aya kadar hal dahilinde faaliyetten men'e, 26 ncı 
maddenin birinci fıkrasının (d) bendine aykırı hareket edildiğinin hakem kurulunca tespit edilmesi 
halinde söz konusu kurulun önerisi ile, ilgililer hakkında iki yüz milyon lira para cezasına ve süre
siz olarak hal dahilinde faaliyetten men'e belediye encümenlerince karar verilir. Yukarıda sayılan 
fiillerin bir yıl içerisinde tekrarı halinde para cezaları iki misli olarak uygulanır. Para cezalan bele
diyelerce tahsil olunur. Para cezasına ilişkin encümen kararı ilgilisine tebliğ edilir, tebellüğden im
tina edilmesi halinde dahi tebligat gerçekleşmiş sayılır, yedi gün içinde encümen kararına idare 
mahkemesi nezdinde itiraz caizdir. İtiraz idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. 
İtiraz üzerine idare mahkemesince verilen kararlar kesindir. Hal dahilinde faaliyetten men'e ilişkin 
belediye encümen kararları hakkında da aynı usul uygulanır ve faaliyetten men kararı belediye gö
revlilerince yerine getirilir. Bu konuda verilen para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsil olunur"hükümleri eklenmiş, 29 uncu maddesi, 
"12.9.1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendi
ne Tevkifan Belediyelerce kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanunun, 
15.5.1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 19 Nisan 
1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun ve 1580 sayılı Beledi
ye Kanununun 15 inci maddesinin 58 inci bendinin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hü
kümleri yaş sebze ve meyveler konusunda uygulanmaz." olarak, 12.9.1960 tarih ve 80 sayılı Ka
nunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendindeki "(100) liradan (5 000) liraya kadar" ibare
si "5 milyon liradan 50 milyon liraya kadar", dördüncü fıkrasındaki "(1 000) liraya kadar" ibaresi 
"10 milyon liraya kadar" ve altıncı fıkrasındaki "(250) liraya kadar" ibaresi "2,5 milyon liraya ka-
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dar" olarak, 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticâret Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fık
rasındaki "yüz liradan ikibin liraya kadar" ibaresi-"ikimilyon liradan kırkmilyon liraya kadar", 40 
inci maddesinin birinci fıkrasındaki "yüz liradan ikibin liraya kadar" ibaresi "ikimilyon liradan 
kırkmilyon liraya kadar", 67 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "yüz liradan bin liraya kadar" 
ibaresi "üçmilyon liradan otuzmilyon liraya kadar" olarak, 10.6.1930 tarihli ve 1705 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesi, "Bu Kanun uyarınca ilgili Bakanlıkça.alınan kararlara ve düzenlemelere aykırı 
hareket edenler tacir olsunlar veya olmasınlar haklarında, mahkemelerce fiillerinin mahiyetine gö
re bir aydan altı aya kadar hapis cezası ve yüzmilyon liradan beşyüzmilyon liraya kadar ağır para 
cezasına hükmedilir. Şayet bu fiillerden dolayı Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen 
cezalar daha ağır ise bu cezalar tatbik olunur. Bu şekilde cezalandırılanlar hakkında mahkemeler
ce verilen kararlar, masrafları hükümlüden alınmak suretiyle mahallî gazetelerde mahkemece hü
küm özeti ilan ettirilebileceği gibi, tacir olanların isimleri ticaret veya sanayi odalarında bulunacak 
kara listelere de kaydettirilir. Bu madde hükümlerine aykırı davranışlarda bulunanlar o malın veya 
hizmetin imalatçı/üreticisi veya ithalatçısı değillerse, imalatçı/üreticisi veya ithalatçılar da bu ey
lemden dolayı sorumludurlar, bunlar hakkında da birinci ve ikinci cümle hükümleri uygulanır. Şu 
kadar ki, imalatçı/üretici veya ithalatçı sözkonusu aykırılığın kendi kusurlarından kaynaklanmadı
ğını ispat ederse bu sorumluluktan kurtulabilir." olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3. - 24.6.1995 tarih ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinde yer alan "rüçhan tarihi itibariyle" ibaresi "rüçhan 
tarihinden önceki oniki ay içerisinde" şeklinde, 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "er
teleme talebi varsa, veya" ibaresi "erteleme talebi varsa ve" şeklinde değiştirilmiş, 48 inci madde
sinden sonra gelmek üzere, "Madde 48/A-a) Tasarım hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kim
lik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar veya tasarım koruması olan bir eşya veya ambalajı 
üzerine konulmuş, tasarım koruması olduğunu belirten işareti, yetkisi olmadan kaldıranlar veya 
kendisini haksız olarak tasarım başvurusu veya tasarım hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında bir 
yıldan iki yıla kadar hapis cezasına ve üçyüz milyon liradan altıyüz milyon liraya kadar para ceza
sına, b) Hak ve alakası olmadığını veya tasarruf yetkisi bulunmadığını bilmesi gerektiği halde, ta
sarım hakkının korunmasına ilişkin mevzuatın devir ve intikal, rehin ve haciz ile ilgili maddelerin
de yazılı haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı, başkasına devreden, veren, rehneden, bu hak
lar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile korunan bir tasarım hakkının sahibi olmadığı ve
ya koruma süresinin bittiği veya tasarım hakkının hükümsüzlüğü veya tasarım korunmasından do
ğan hakkının sona ermesi durumlarında, kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardı
ğı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir tasarım hak
kı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyanlar veya bu amaçla yazılı ve görsel 
basındaki ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret veya ifadeleri kullananlar hakkında, iki yıldan 
üç yıla kadar hapis ve altıyüzmilyon liradan birmilyar liraya kadar para cezasına, c) 48 inci mad
dede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına ve altıyüz 
milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına ayrıca, işyerlerinin bir yıldan az olmamak üze
re kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmolunur. Bu maddede belirtilen suç
lar, hizmetlerini yaptıkları sırada, bir işletmenin çalışanları tarafından doğrudan doğruya veya emir 
üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan, işletme sahibi, müdür veya tem
silcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de cezalandırılır. Bir tü
zelkişinin işleri yürütülürken, 48 inci maddede sayılan suçlardan biri işlenirse, tüzelkişi, masraflar 
ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur. Fiile iştirak edenler hakkında olayın mahiyetine gö-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 889) 



- 2 6 -

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
re Türk Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci maddeleri hükümleri uygulanır. Yukarıda sayılan 
suçlardan dolayı kovuşturma şikâyete bağlıdır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 1412 sa
yılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı ben
di uygulanmaz. Tasarım korumasından doğan hakları tecavüze uğrayandan başka, 48 inci madde
de sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü; tasarım hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kim
lik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması ile korunan bir tasarım hakkının sahibi olmadığı 
veya koruma süresi bittiği veya herhangi bir sebeple tasarım hakkının hükümsüzlüğü veya tasarım 
korumasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında kendisinin veya başkasının imal ettiği ve
ya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilanlarına hukuken korunan 
bir tasarım hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyma veya bu amaçla ya
zılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı, işaret ve ifadelerin kullanılması durum
larında, 5590 veya 507 sayılı kanunlara tabi kuruluşlar ve Tüketici Dernekleri de şikâyet hakkına 
sahiptir. Şikâyetin fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılması gerekir. 
Bu kapsamdaki suçlarla ilgili şikâyetler acele işlerden sayılır. Bu kanun hükümlerine göre tasarım 
hakkı başvurusu veya tasarım korumasından doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kul
lanılması cezayı gerektiren eşya ile, bu eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi 
vasıtaların zaptedilmesi veya elkoyulması veya yok edilmesinde, Türk Ceza Kanununun 36 ncı 
maddesi hükmü ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." hükümleri 
eklenmiştir. 

MADDE 4. - 24.6.1995 tarihli ve 555 sayılı Coğrafî İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin (b) fıkrasının iki numaralı bendi "Bu Kanun Hükmün
de Kararname anlamında ürünlerin öz adı, o ürünün ilk üretildiği veya pazarlandığı bölge veya yö
re ile ilgili olsa da bir ürünün genel adı halinde gelmiş olan adıdır. Ürünün öz adı olup olmadığı
nın tespitinde o adın kaynaklandığı bölge ve tüketim alanlarında halkın bu adı kullanımı göz önü
ne alınır." olarak, 8 inci maddesinin sonuna "Uluslararası Sözleşmeler saklı kalmak kaydıyla baş
ka ülke kaynaklı bir ürün ile ilgili coğrafî işaret başvuruları; orijin ülkede tescilinde bu maddede 
belirtilen koşullar aranmakta ise 20 nci maddede belirtilen denetim imkânları varsa ve orijin ülke, 
Türkiye'den yapılacak coğrafî işaret tescili başvurularına eşit bir koruma getiriyorsa, Enstitü tara
fından incelenerek 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü madde hükümleri uygulanır. Başka ülkede korunan bir 
coğrafî işaret Türkiye'de korunan bir coğrafî işaret ile aynı ise tescil, bölgesel ve geleneksel kulla
nım ve karıştırılma riski göz önüne alınarak yapılır. Bu gibi coğrafî işaretlerin kullanımına, sade
ce üretildiği orijin ülkenin açık ve görülebilir bir şekilde etikette belirtilmesi halinde izin verilir." 
hükmü, 16 ncı maddesine "Tescili yapılan coğrafî isimler ürünün öz adı olamaz." cümlesi, 24 ün
cü maddesinden sonra gelmek üzere, "Madde 24/A- a) Coğrafî İşaret hakkı sahibi olarak belirtil
mesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar, coğrafî işaret koruması olan bir eş
ya veya ambalajı üzerine konulmuş, coğrafî işaret koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olma
dan kaldıranlar, kendisini haksız olarak coğrafî işaret başvurusu veya coğrafî işaret hakkı sahibi 
olarak gösterenler hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis ve üçyüz milyon liradan altıyüz milyon 
liraya kadar para cezasına, b) Korunan bir coğrafî işaret hakkının sahibi olmadığı, herhangi bir se
beple coğrafî işaret hakkının hükümsüzlüğü, coğrafî işaret korunmasından doğan hakkının sona er
mesi durumlarında, kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya amba
lajlarına veya ticarî evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir coğrafî işaret hakkı ile ilgili ol
duğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyan veya bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan 
ve reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret veya ifadeleri kullananlar hakkında iki yıldan dört yıla kadar 
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hapis cezasına ve altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına, e) 24 üncü madde
de yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına ve altıyüz 
milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına, ayrıca, işyerlerinin bir yıldan az olmamak 
üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmolunur. Yukarıda yazılı suçlar, 
hizmetlerini yaptıkları sırada bir işletmenin çalışanları tarafından doğrudan doğruya veya emir üze
rine işlenmişse, çalışanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan işletme sahibi, müdür veya temsil
cisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de cezalandırılır. Bir tüzel
kişinin işleri yürütülürken, 24 üncü maddede sayılan suçlardan biri işlenirse, tüzelkişi, masraflar ve 
para cezasından müteselsilen sorumlu olur. Fiile iştirak edenler hakkında olayın mahiyetine göre 
Türk Ceza Kanununun 64,65, 66 ve 67 nci maddeleri hükümleri uygulanır. Yukarıda sayılan suç
lardan dolayı kovuşturma şikâyete bağlıdır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 1412 sayılı 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendi 
uygulanmaz. Coğrafî işaret korumasından doğan hakları tecavüze uğrayandan başka 24 üncü mad
dede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü; coğrafî işaret hakkı sahibi olarak belirtilmesi gere
ken kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması ile korunan bir coğrafî işaret hakkının sa
hibi olmadığı veya herhangi bir sebeple coğrafî işaret hakkının hükümsüzlüğü veya coğrafî işaret 
korunmasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında, kendisinin veya başkasının imal ettiği 
veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilanlarına hukuken koru
nan bir coğrafî işaret hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyma veya bu 
amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı, işaret ve ifadelerin kullanıl
ması durumlarında, 5590 veya 507 sayılı Kanunlara tabi kuruluşlar ve Tüketici Dernekleri de şikâ
yet hakkına sahiptir. Şikâyetin fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren iki yıl içinde yapıl
ması gerekir. Bu kapsamdaki suçlarla ilgili şikâyet, acele işlerden sayılır. Bu kanun hükümlerine 
göre, coğrafî işaret hakkı başvurusu veya coğrafî işaret korumasından doğan haklara tecavüz dola
yısıyla üretilmesi cezayı gerektiren eşya ile, bu eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, ma
kine gibi vasıtaların zaptedilmesi veya elkoyulması veya yok edilmesinde, Türk Ceza Kanununun 
36 nci maddesi hükmü ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." hü
kümleri ilave edilmiştir. 

MADDE 5. - 24.6.1995 tarih ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına "sayılar" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"malların biçimi veya ambalajlarının" ibaresi eklenmiş, 7 nci maddesinin (b) bendi "b) Aynı veya 
aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu ya
pılmış bir, marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar." olarak değiştirilmiş. 
(c) bendine "çeşit" ibaresinden sonra gelmek üzere "vasıf," ibaresi ve aynı maddenin sonuna "Bir 
marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kul
lanım sonucu ayırtedici bir nitelik kazanmış ise (b), (c), (d) bentlerine göre tescil reddedilemez." 
hükmü, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine "ithali" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"veya ihracı" ibaresi, 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "davanın" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "tescil tarihinden itibaren" ibaresi ve maddenin sonuna, "Bir marka tescil tarihinden 
önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırtedi
ci bir nitelik kazanmış ise 7 nci maddenin (b), (c), (d) bentlerine göre tescili hükümsüz sayılamaz. 
"fıkrası eklenmiş," 62 nci maddesinin (c) bendi "Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi ve
ya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi va
sıtalara el konulması talebi" olarak, (e) bendi, "Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere 
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tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin (c) bendine göre el konulan ürünlerin ye araçların üzer
lerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imha
sı talebi" olarak değiştirilmiş, 61 inci maddesinden sonra gelmek üzere; "Madde 61/A- a) Marka 
hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar, marka 
koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş, marka koruması olduğunu belirten işare
ti yetkisi olmadan kaldıranlar, kendisini haksız olarak marka başvurusu veya marka hakkı sahibi 
olarak gösterenler hakkında, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına ve üçyüz milyon liradan altı-
yüz milyon liraya kadar para cezasına, b) Hak ve alakası olmadığını veya tasarruf yetkisi bulunma
dığını bilmesi gerektiği halde, marka korunmasına ilişkin mevzuatın devir ve intikal, rehin ve ha
ciz ile ilgili maddelerinde yazılı haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı başkasına devreden, ve
ren, rehneden, bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile korunan bir marka hakkı
nın sahibi olmadığı veya koruma süresinin bittiği veya marka hakkının hükümsüzlüğü veya marka 
korumasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında; kendisinin veya başkasının imal ettiği 
veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilanlarına, hukuken ko
runan bir marka hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyan veya bu amaç
la yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret veya ifadeleri kullananlar 
hakkında, iki yıldan üçyıla kadar hapis cezasına ve altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar 
para cezasına, c) 61 inci maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında, iki yıldan dört yıla ka
dar hapis cezasına ve altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına, ayrıca işyerleri
nin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmolu-
nur. Yukarıda yazılı suçlar hizmetlerini yaptıkları sırada bir işletmenin çalışanları tarafından doğ
rudan doğruya veya emir üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan işletme 
sahibi, müdür veya temsilcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de 
cezalandırılır. Bir tüzelkişinin işleri yürütülürken bu maddede sayılan suçlardan biri işlenirse, tü
zelkişi, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur. Fiile iştirak edenler hakkında ola
yın mahiyetine göre Türk Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci maddeleri hükümleri uygulanır. 
Bu maddede sayılan suçlardan dolayı kovuşturma şikâyeti bağlıdır. Bu madde hükümlerinin uygu
lanmasında 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkra
sının 8 numaralı bendi uygulanmaz. Marka Korunmasından doğan hakları tecavüze uğrayandan 
başka, 61 inci maddede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü; marka hakkı sahibi olarak belir
tilmesi gereken kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması ile korunan bir marka hakkının 
sahibi olmadığı veya koruma süresi bittiği veya herhangi bir sebeple marka hakkının hükümsüzlü
ğü veya marka korunmasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında; kendisinin veya başka
sının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilanları
na, hukuken korunan bir marka hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koy
ma veya bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı," işaret veya ifade
lerin kullanılması durumlarında 5590 veya 507 sayılı kanunlara tabi kuruluşlar ve Tüketici Dernek
leri de şikâyet hakkına sahiptir. Şikâyetin fiil ve failden haberdâr olma tarihinden itibaren iki yıl 
içinde yapılması gerekir. Bu kapsamdaki suçlarla ilgili şikâyetler acele işlerden sayılır. Bu kanun 
hükümlerine göre marka hakkı başvurusu veya marka korumasından doğan haklara tecavüz dola
yısıyla üretilmesi cezayı gerektiren eşya ile, bu eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, ma
kine gibi vasıtaların zabtedilmesi veya elkonulması veya yok edilmesinde Türk Ceza Kanununun 
36 ncı maddesi hükmü ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." hü
kümleri ilave edilmiş, 82 nci maddesinde geçen "ve 551 sayılı Markalar Kanununun 51, 52 ve 53 
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üncü maddeleri dışında kalan" ibareleri yerine, "ve 551 sayılı Markalar Kanunu" ibareleri getiril
miştir. 

MADDE 6. - 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hük
münde Kararnamenin 4 üncü maddesinde yer alan "fabrikanın" ibaresi "İşyerinin", 10 uncu mad
desinin matlabı ve madde içerisinde yer alan "Gıda maddeleri satış yerlerinin denetimi" ibaresi 
"Gıda maddeleri satış yerleri ve bu yerlerde satılan gıda maddelerinin denetimi" şeklinde değişti
rilmiş 4 üncü maddesine; "Sağlık Bakanlığınca çalışma izin işlemlerinde gıda hizmetlerinde kulla
nılmak üzere yirmi milyon lira ücret alınır. Bu ücret her yıl, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır." 5 inci maddesine; "Tarım ve Köyişleri Bakanlı
ğınca izin ve tescil işlemlerinden gıda hizmetlerinde kullanılmak üzere onmilyon lira ücret alınır. 
Bu ücret her yıl Vergi Usul Kanununa Göre belirlenen yeniden değerleme katsayısı ile çarpılmak 
suretiyle tespit edilir." fıkraları eklenmiştir. " 

MADDE 7. - 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Dördüncü Bölümünün başlığı "Kı
sıtlamalar ve Ceza Hükümleri" olarak değiştirilmiş ve bu bölüme aşağıdaki 18/A, 18/B maddeleri 
eklenmiştir. 

"Ceza hükümleri 
Madde 18/A- Bu Kanuna uymayanlara uygulanacak cezaî hükümler aşağıda belirtilmiştir. 
a) 4 üncü maddede yer alan çalışma izni alınmadan gıda maddeleri üreten işyerlerini faaliye

te geçiren gerçek veya tüzel kişiler çalışma izni alana kadar faaliyetten men edilerek yüzelli mil
yon lira para cezası ile cezalandırılır ve çalışma izni alındıktan sonra faaliyetine müsaade edilir. 

b) 5 inci maddede belirtilen tescil ve izin işlerini yaptırmadan üretime geçen gerçek veya tü
zel kişiler yirmi milyon lira para cezası ile cezalandırılır, bunlara tescil ve izin işlemleri yapıldık
tan sonra üretim izni verilir. 

c) 6 ncı maddeye göre istihdamı mecburi olan sorumlu yöneticileri istihdam etmeden imalat
ta bulunan, gıda maddeleri üreten işyerleri faaliyetten men edilerek sahiplerine yirmi milyon lira 
para cezası verilir. Otuz günlük süre içinde sorumlu yönetici görevlendirildiği takdirde işyerlerinin 
faaliyetine müsaade edilir. 

d) 7 nci maddede belirtilen gıda kodeksine uygun faaliyet göstermeyen gerçek veya tüzel ki
şilere yüz milyon lira, suçun bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde iki yüz milyon lira para ceza
sı verilir. 

e) 8 inci maddede belirtilen laboratuvar kuruluş izni almadan faaliyete geçen laboratuvarlar 
faaliyetten men edilir ve bu izni almadan laboratuvarları faaliyete geçiren gerçek veya tüzelkişile
re otuz milyon lira para cezası verilir. 

f) 10 uncu madde gereğince çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden gerçek ve 
tüzelkişilere yirmi milyon liradan iki yüz milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

g) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasaklan ihlal eden gerçek veya tüzelkişilere on 
milyon liradan beşyüz milyon liraya kadar ağır para cezası verilir ve mahkemece malların müsade
resine hükmolunur. Suçun tekerrürü halinde cezalar iki katı artırılarak uygulanır. Ancak bu durum
da para cezası elli milyon liradan aşağı olamaz. 

h) 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen şart
lara uymayan işyerleri bu şartlan yerine getirinceye kadar kapatılıp mühürlenir. Ancak, mühür fek
ki halinde bu fiili işleyenlere yüz milyon liradan beş yüz milyon liraya kadar ağır para cezası, 3 ay
dan 6 aya kadar hapis cezası verilir. Suçun tekerrürü halinde para ve hapis cezaları iki kat artırılır. 
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i) 13 üncü maddede belirtilen izni almayan gerçek ve tüzelkişilere yüzelli milyon lira, suçun 
1 yıl içinde tekrarı halinde iki yüz elli milyon lira para cezası verilir. 

j) 14 üncü maddedeki hükümlere aykırı hareket eden gerçek ve tüzelkişilere elli milyon lira 
para cezası verilir. 

k) 15 inci maddedeki yasaklara uymayan gerçek veya tüzel kişilere ikiyüz milyon lira suçun 
1 yıl içerisinde tekrarı halinde üçyüz milyon lira para cezası verilir. 

1) 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi hilafına hareket eden işyeri bu 
şartları yerine getirinceye kadar kapatılıp, mühürlenerek bunlara yüz milyon liradan beşyüz milyon 
liraya kadar ağır para cezası verilir. Suçun tekerrürü halinde ise ceza iki kat artırılır. 

m) 18 inci maddede yer alan kanatlı dahil tüm kesim yerleri mezbahalar ve entegre et tesisle
rini Tarım ve Köyişleri Bakanlığından kuruluş ve çalışma izni almadan faaliyete geçiren gerçek ve 
tüzelkişiler seksen milyon lira para cezası ile cezalandırılır ve kuruluş ve çalışma izni alıncaya ka
dar faaliyetleri durdurulur. 

n) 18 inci madde gereğince çıkarılan yönetmelik kapsamında kuruluş ve çalışma izni almış 
olan kanatlı dahil kesim yerleri mezbahalar ve entegre et tesislerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlı
ğınca yapılan kontrollerde, yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen yerlerin sahibi 
olan gerçek ve tüzelkişiler yirmi milyon lira para cezası ile cezalandırılır ve bu durum giderilince
ye kadar faaliyetleri durdurulur. Bu yerlerin faaliyete geçmesini müteakip bir yıl içerisinde faali
yetlerinin tekrar yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması durumunda para cezası 2 katına çı
karılarak sorumlu yöneticinin görevine son verilebilir ve iki değişik tesiste yukarıda belirtilen ne
denle işine son verilen sorumlu yöneticilere üçüncü kez bu nitelikte bir iş verilmez. 

o) 18 inci madde gereğince çıkarılan yönetmelikler uyarınca sorumlu yönetici, istihdamı, zo
runlu bulunan tesislerde sorumlu yönetici ve yeterli sayıda muayene veteriner hekimi istihdam et
meyenlerin faaliyetleri belirtilen elemanların istihdamı sağlanıncaya kadar durdurulur ve bu yerle
ri faaliyette bulunduran gerçek ve tüzelkişiler elli milyon lira para cezası ile cezalandırılır. 

p) 18 inci maddede belirtilen yerlerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşki
latınca yapılmak istenilen kontrolleri engelleyenler seksen milyon lira para cezası ile cezalandırı
lır. 

r) Bu Kanuna göre yapılacak denetimleri engelleyenlere seksen milyon lira para cezası verir 
lir." . 

"Cezaların tahsili ve itirazlar 
Madde 18/B- Bu Kanunun 18/A maddesinde yer alan para cezaları Tarım ve Köyişleri Bakan

lığı ile Sağlık Bakanlığı ve bu bakanlıkların il müdürlüklerince verilir, bu cezalar 6183 sayılı Am
me Alacaklarının Tahsili Usûlü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal memurluğunca tahsil edi
lir. İdarî cezalara karşı cezanın tebliğ tarihinden itibaren engeç 7 gün içinde yetkili İdare Mahke
mesine itiraz edilir. İtiraz, verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz." 

Madde 8. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 9. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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