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DÖNEM: 26  YASAMA YILI: 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

CİLT : 30

43’üncü Birleşim
20 Aralık 2016 Salı

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip 
üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak 
içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İ Ç İ N D E K İ L E R

 I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın, 
10 Aralıkta Beşiktaş’ta ve 17 Aralıkta Kayseri’de yaşanan terör saldırılarında 
şehit olanları saygıyla andığına, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey 
Karlov’un öldürülmesine ve Avrasya Tüneli’nin açılışı nedeniyle emeği 
geçenlere teşekkür ettiğine ilişkin konuşması 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş’un, sözde sivil cuma 
namazına ilişkin gündem dışı konuşması
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2.- Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın, 17 Aralıkta Kayseri’de yaşanan 
terör saldırısına ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu’nun, 17 Aralıkta Kayseri’de 
yaşanan terör saldırısına ilişkin gündem dışı konuşması

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Mersin Milletvekili Baki Şimşek’in, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının Mersin’de yaşanan doğal afet nedeniyle çiftçilerin mağduriyetini 
gidermesini beklediğine ilişkin açıklaması

2.- Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan’ın, 17 Aralıkta Kayseri’deki terör 
saldırısında şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dilediğine, Rusya’nın Ankara 
Büyükelçisine yapılan suikastı lanetlediğine, bugün açılışı yapılacak olan 
Avrasya Tüneli’nde emeği geçenlere teşekkür ettiğine ve Mersin’de yaşanan 
şiddetli fırtına nedeniyle çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin 
açıklaması

3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Beşiktaş ile Kayseri’de şehit 
olanlara Allah’tan rahmet dilediğine, alçakça bir saldırı sonucu hayatını 
kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisinin ailesine ve Rus halkına 
taziyelerini ilettiğine ve halkın en büyük beklentisinin huzur ve güvenlik 
olduğu bir dönemde başkanlık sevdasından vazgeçilmesi gerektiğine ilişkin 
açıklaması

4.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Rusya’nın Ankara Büyükelçisinin 
katledilmesine ve her türlü terör olayını kınadığına, teröristleri ve onları maşa 
olarak kullananları lanetlediğine ilişkin açıklaması

5.- Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın’ın, Rusya’nın Ankara 
Büyükelçisinin alçakça katledilmesini kınadığına, Kayseri’deki terör 
saldırısını lanetlediğine ve şehit olanlara Allah’tan rahmet dilediğine, 
Mersin’de yaşanan fırtınada zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde 
bulunduğuna ilişkin açıklaması

6.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, ülkemizin bilinen 
bütün terör örgütlerinin eylem alanı durumuna geldiğine, bütün şehitleri 
rahmetle andığına, Rusya’nın Ankara Büyükelçisinin katledilmesi nedeniyle 
taziye dileklerini ilettiğine ve KOSGEB tarafından KOBİ’lere sağlanan kredi 
için başvuru süresinin uzatılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kayseri’deki terör 
saldırısında şehit olanlara Allah’tan rahmet dilediğine, Rusya’nın Ankara 
Büyükelçisine yapılan saldırıyı kınadığına ve sorumluların istifa etmesi 
gerektiğine, Cumhuriyet Halk Partisini terörle ilişkilendirmenin alçaklık 
olduğuna ilişkin açıklaması

30:31

31:32

33, 72, 96

33

33

34

34

34:35

35

35



TBMM B: 43 20 . 12 . 2016
     Sayfa   

3 

8.- İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in, Rusya’nın Ankara Büyükelçisinin 
katledilmesi dolayısıyla Rusya halkına sabır ve başsağlığı dilediğine ve 
Anayasa değişikliğinin ötesinde kişiye özel rejim değişikliği yapılmak 
istendiğine ilişkin açıklaması

9.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin, Kayseri’deki 
terör saldırısında şehit olan askerler ile uğradığı suikast sonucu öldürülen 
Rusya’nın Ankara Büyükelçisini saygıyla andığına ve gezi olaylarında 
vurularak öldürülen Ethem Sarısülük davasıyla ilgili karara ilişkin açıklaması

10.- Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in, Kayseri’deki terör 
saldırısında Erzurumlu Arif Tuğ’un şehit olduğuna ve Avrasya Tüneli’nin 
hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

11.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, on gündür gözaltında olan 
Alevi Bektaşi Federasyonu Yöneticisi, Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi 
Başkanı Zeynel Odabaş’ın özgür bırakılmasını istediğine ilişkin açıklaması

12.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Muğla’nın Bodrum 
ilçesindeki çöp alanlarının düzenlenmesi gerektiğine ve Rusya’nın Ankara 
Büyükelçisini katleden Mevlüt Mert Altıntaş’ın sosyal medya hesaplarının 
neden kapatıldığını, bu kişinin Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezilerine 
katılıp katılmadığını ve okula başlama referansının kim olduğunu öğrenmek 
istediğine ilişkin açıklaması

13.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün, Kayseri’deki terör 
saldırısında şehit olanlara Allah’tan rahmet dilediğine ve Maraş katliamının 
38’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

14.- Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Rusya’nın Ankara 
Büyükelçisine yapılan saldırıyı nefretle kınadığına ve Aydınlılar olarak Rus 
halkına başsağlığı dilediklerine ilişkin açıklaması

15.- Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in, basın iş kolunda 
çalışanların yaşadığı sorunlara ilişkin açıklaması

16.- Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, Rusya Federasyonu’nun 
Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yapılan saldırı ile Kayseri’de yaşanan 
terör saldırısını şiddetle kınadığına ve şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine, 
Türkiye’yi bölmeye hiçbir alçak ve namert hevesin gücünün yetmeyeceğine 
ve milleti sağduyulu davranmaya çağırdığına ilişkin açıklaması

17.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, Kayseri’de 
askerlere yapılan saldırıyı şiddetle kınadığına ve yakınlarına başsağlığı 
dilediğine, HDP il ve ilçe binalarına yapılan saldırıları kınadıklarına, 
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’nin katledilmesinin üzüntü verici bir olay 
olduğuna ve bu saldırıyla ilgili birçok sorunun aydınlatılması gerektiğine, 
ülkeyi bu şiddet sarmalından çıkarmak için herkesin elini taşın altına koyması 
gerektiğine ilişkin açıklaması
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18.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, bir terör saldırısı sonucu 
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un yaşamını yitirmesine ve 
CHP Grubu olarak Rus halkının acısını paylaştıklarına, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin öncelikli işinin terör konusunda duruma el koymak olduğuna 
ilişkin açıklaması

19.- İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un, Kayseri’deki terör 
saldırısında şehit olanlara Allah’tan rahmet dilediğine, AK PARTİ olarak 
Rusya’nın Ankara Büyükelçisine yapılan saldırıyı kınadıklarına ve saldırının 
aydınlatılması için devletin tüm imkânlarının seferber edildiğine ilişkin 
açıklaması

20.- Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy’un, Antalya Milletvekili Mehmet 
Günal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin 
açıklaması 

21.- Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın, Kahramanmaraş 
olaylarının karanlık odakların tezgâhladığı bir provokasyondan ibaret 
olduğuna, Alevi ve Sünnilerin her zaman kardeşçe yaşadıklarına ilişkin 
açıklaması 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve 36 milletvekilinin, Kadastro 
Kanunu’na ve Medeni Kanun’a aykırı olarak mülkiyet hakkı gasbedilen 
tapu sahiplerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/393)

2.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve 21 milletvekilinin, trafik 
kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/394)

3.- Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ve 21 milletvekilinin, kapatılan 
Sivas Demir Çelik Fabrikasının sosyal ve ekonomik anlamda neden olduğu 
zararların ve işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/395)

B) ÖNERGELER

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, (2/81) esas 
numaralı 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların 
Karşılanması Hakkında Kanun ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/73)
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VII.- ÖNERİLER

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ

1.- HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz 
Kerestecioğlu Demir tarafından, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri’de yaşanan 
bombalı saldırının hemen ardından parti binalarına ve çalışanlarına karşı 
gerçekleştirilen yoğun saldırılarda rolü olanların araştırılması ve gerekli 
hukuksal sürecin başlatılması amacıyla 20/12/2016 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, 
Genel Kurulun 20 Aralık 2016 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına 
ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

2.- CHP Grubunun, Grup Başkan Vekilleri Ankara Milletvekili Levent 
Gök, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Manisa Milletvekili Özgür Özel 
tarafından, siyasi iktidarın izlediği ve Türkiye’yi savaşın cephesi ve bekası 
tartışılan bir ülke konumuna taşıyan yanlış dış politika uygulamalarının 
belirlenmesi, tırmanan terör olaylarının önlenememesinin nedenlerinin 
araştırılması amacıyla 20/12/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına verilmiş olan genel görüşme önergesinin, Genel Kurulun 
20 Aralık 2016 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön 
görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

3.- AK PARTİ Grubunun, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 443 sıra sayılı Kanun 
Tasarısı’nın bu kısmın 2’nci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna 
göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun 20 Aralık 2016 Salı günü ile 28 Şubat 
2017 Salı günleri (dâhil) arasındaki salı ve çarşamba günkü birleşimlerinde 
sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin “Kanun 
Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan 
işlerin görüşülmesine ve yukarıda belirtilen tarihler arasındaki salı, çarşamba 
ve perşembe günlerindeki birleşimlerinde saat 24.00’e kadar çalışmalarına 
devam etmesine; 443 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci 
maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin 
önerisi 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın, Kayseri Milletvekili Taner 
Yıldız’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların 
Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması

2.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, Kayseri Milletvekili Taner 
Yıldız’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
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3.- Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, Muş Milletvekili Ahmet 
Yıldırım ile İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptıkları 
konuşmaları sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle 
konuşması

4.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Bingöl Milletvekili Hişyar 
Özsoy’un CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına 
sataşması nedeniyle konuşması

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un, Bingöl Milletvekili Hişyar 
Özsoy’un CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve 
Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

6.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın, İstanbul Milletvekili Mehmet 
Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik 
Partisine sataşması nedeniyle konuşması

IX.- SEÇİMLER
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM
1.- Dışişleri Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim

2.- Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı (1/699) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, 

Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (S. Sayısı 341)

2.- Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/666) ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (S. Sayısı 443)

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Cezai 
Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/650) ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı 439)

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Türkiye’den Suriye’ye 

silah sevkiyatı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet 
Bakanı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/529)

2.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’nun, Aydın’daki bir toplu konut 
projesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Nurettin 
Canikli’nin cevabı (7/9076)
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3.- Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer’in, Almanya’nın Nurnberg 
kentindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı (7/9123)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 4 Kasım 2016 tarihi öncesi 
ve sonrasındaki döviz hareketlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Naci 
Ağbal’ın cevabı (7/9173)

5.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, sıfır faizli kredi 
imkanından yararlanabilen ve yararlanamayan esnaflara ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı (7/9261)

6.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, kaçak muzun ülkeye girişinin 
engellenmesine yönelik çalışmalara ve Mersin’de bir muz ihtisas gümrüğü 
kurulmasının planlanıp planlanmadığına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı (7/9401)

7.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in, bazı soru önergelerinin 
iadesine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet 
Aydın’ın cevabı (7/9516)
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 14.06’da açılarak üç oturum yaptı.
Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul’da yaşanan terör saldırısında şehit 

olanları rahmet ve minnetle andığına, Halep’te büyük bir trajedi yaşandığına, terörün bir insanlık suçu 
olduğuna ve bütçe çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ettiğine ilişkin bir konuşma yaptı. 

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (S. Sayısı: 433), 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733), 2015 
Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2015 Yılı Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/828), Merkezi Yönetim 
Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 
211 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/829), 2015 Yılı Dış 
Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/830), 
2015 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi (3/831), 2015 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi (3/832), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2015 Yılı Kalkınma 
Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/834) ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 434) tümü üzerindeki son görüşmeleri tamamlanarak 
yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in 433 sıra sayılı 2017 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 434 sıra sayılı 2015 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde 
AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine, 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın 433 sıra sayılı 2017 Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ile 434 sıra sayılı 2015 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde 
AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin sataşma nedeniyle yaptığı 
konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yaptığı açıklamasındaki 
bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın 433 sıra 
sayılı 2017 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 434 sıra sayılı 2015 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 
tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.  
İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in 433 sıra sayılı 2017 

Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 434 sıra sayılı 2015 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde 
AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın 433 sıra sayılı 2017 Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ile 434 sıra sayılı 2015 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde 
AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın 433 sıra sayılı 2017 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 434 sıra sayılı 2015 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü 
üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,
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Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in 
433 sıra sayılı 2017 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 434 sıra sayılı 2015 Yılı Kesin Hesap Kanunu 
Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma 
nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine, 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İzmir Milletvekili Musa Çam’ın 433 sıra sayılı 2017 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 434 sıra sayılı 2015 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde 
şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İzmir Milletvekili Musa Çam, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşması sırasında şahsına, 

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar. 

Başbakan Binali Yıldırım, bütçenin kabulü nedeniyle bir teşekkür konuşması yaptı.

Alınan karar gereğince, 20 Aralık 2016 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 22.12’de 
son verildi.

  İsmail KAHRAMAN
  Başkan 

 İshak GAZEL  Zihni AÇBA
 Kütahya    Sakarya

 Kâtip Üye  Kâtip Üye
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II.- GELEN KÁĞITLAR
No: 53

19 Aralık 2016 Pazartesi

Teklifler
1.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in; 25.08.2011 Tarihli 652 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1523) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

2.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in; 4/11/1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1524) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

3.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in; 4/11/1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1525) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1526) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

5.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/1527) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
09.12.2016)

6.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in; Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun ile 
Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1528) 
(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

7.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’in; 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1529) (İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

8.- Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer’in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1530) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2016)

9.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu’nun; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1531) (Milli Savunma Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2016)

10.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara’nın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1532) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.12.2016)

Raporlar
1.- 677 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname (1/789) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 444) (Dağıtma tarihi: 19.12.2016) 
(GÜNDEME)

2.- 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (1/790) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 445) (Dağıtma tarihi: 
19.12.2016) (GÜNDEME)
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Yazılı Soru Önergeleri
1.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana Valiliği önünde 24 Kasım 2016 tarihinde 

yaşanan terör saldırısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9651) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.11.2016)

2.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan özel bir 
yurtta çıkan ve on bir öğrenci ile bir görevlinin hayatını kaybettiği yangına ve öğrenci yurtlarına ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9652) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara’da bir üniversite rektörünün bir 
siyasi partinin siyaset akademisinde ders verdiği iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/9653) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara’da bir üniversitede bir öğretim 
üyesi hakkında açılan disiplin soruşturmalarına ve üniversite rektörünün tutumuna ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/9654) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

5.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Cumhurbaşkanı tarafından Fırat Kalkanı 
Operasyonu’nun amacıyla ilgili olarak yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/9655) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

6.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir açıklamaya 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9656) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu’nun 
başlattığı Mahremiyet Eğitimi Projesi kapsamında yayımlanan altı kitaplık eğitim setinin içeriğine 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9657) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi 
cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9658) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 01.12.2016)

9.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, terör örgütleri tarafından kaçırılan asker, polis, korucu 
ve sivil vatandaşlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9659) (Başkanlığa geliş tarihi: 
02.12.2016)

10.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kamu kurum ve kuruluşlarına ait lojmanlarla ilgili 
bazı bilgilere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9660) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

11.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, KİT kurumlarında çalışan yüklenici firma personelinin 
açtığı davalara ve bu personelin kadroya alınmasına yönelik çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9661) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

12.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, KİT şirketlerinin yöneticileri arasında Niğde 
doğumlu vatandaşların bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9662) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

13.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Adıyaman’da bir lisede yaşanan cinsel istismar 
vakasını haber yapan internet sitesine erişim yasağı getirilmesine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru 
önergesi (7/9663) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

14.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın, üniversitelerin emlak ve emlak yönetimi bölümü 
mezunlarının istihdamına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9664) (Başkanlığa geliş tarihi: 
05.12.2016)

15.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, kamu ihalelerinin ve köprü ve yol geçişlerinden 
alınan ücretlerin belirlenmesinin dolar üzerinden yapılmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/9665) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)
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16.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, yaz saati uygulamasına ve ekonomik etkilerine 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9666) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

17.- İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in, Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine 
Dair Yönetmelik çerçevesinde çalışma izni verilen kişilere ve kayıt dışı yabancı istihdamına ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9667) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

18.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye Diyanet Vakfı 
aracılığıyla on bir ilde kuracağı Afet ve Acil Müdahale Merkezlerine ve Diyanet İşleri Başkanlığının 
afet ve olağanüstü hal gibi durumlara müdahale için yetkilendirilme sebebine ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/9668) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

19.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul Sultangazi ilçesi Merkez Habibler Mahallesi 
sakinlerinin tapu sorunlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9669) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 06.12.2016)

20.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, alışveriş merkezleri ve cadde mağazalarında dövizle 
kontrat yapmış esnafın yıllık kira artışlarında dövizin sabitlenmesi ve üç ay önceden haber vermek 
koşuluyla kira sözleşmelerinin cezasız olarak sonlandırılması yönünde çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9670) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2016)

21.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, bankalardaki toplam döviz hesabı sayısına ilişkin 
Başbakan Yardımcısı’ndan (Nurettin Canikli)  yazılı soru önergesi (7/9671) (Başkanlığa geliş tarihi: 
06.12.2016)

22.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, KHK ile kapatılan yerel gazete olup olmadığına 
ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9672) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 06.12.2016)

23.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sarı basın kartı bulunan kişilere ilişkin Başbakan 
Yardımcısı’ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9673) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

24.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, KHK ile yayınlarına son verilen televizyon 
kanallarına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9674) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

25.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yerel ve bölgesel yayın yapan TV kanallarına ve 
KHK ile kapatılanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi 
(7/9675) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

26.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında kendiliğinden 
faaliyetini durduran yerel basın kuruluşlarına ve bunların resmi ilan alıp almadığına ilişkin Başbakan 
Yardımcısı’ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9676) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

27.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, günlük yayımlanan gazetelere ve bunlardan resmi 
ilan alanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9677) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

28.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ın, Türkçe’nin Birleşmiş Milletler’in resmi dilleri arasına 
girmesi için yapılan bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Yıldırım Tuğrul 
Türkeş)  yazılı soru önergesi (7/9678) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2016)

29.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın, 29 Mart 2009-1 Kasım 2015 tarihleri arasında 
gerçekleşen tüm yerel ve genel seçimlerde, referandumda ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde görev almış 
il seçim kurulu ve YSK üyelerinden FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında işlem yapılan 
bulunup bulunmadığına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9679) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 05.12.2016)
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30.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Yozgat İli’nde 2002 yılında icra takibine koyulan 
dosya sayısına, toplam ceza tutarına ve bu ildeki icra dairesi sayısına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/9680) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

31.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde İli’nde 2002 yılında icra takibine koyulan 
dosya sayısına, toplam ceza tutarına ve bu ildeki icra dairesi sayısına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/9681) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

32.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Nevşehir İli’nde 2002 yılında icra takibine koyulan 
dosya sayısına, toplam ceza tutarına ve bu ildeki icra dairesi sayısına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/9682) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

33.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kırşehir İli’nde 2002 yılında icra takibine koyulan 
dosya sayısına, toplam ceza tutarına ve bu ildeki icra dairesi sayısına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/9683) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

34.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ülkemizde 2002 yılında icra takibine koyulan 
toplam dosya sayısına, toplam ceza tutarlarına ve ülke genelindeki icra dairelerinin sayısına ilişkin 
Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9684) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

35.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ın, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru uygulamasıyla 
ilgili yapılan veya yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/9685) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2016)

36.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’nun, son zamanlarda Aydın İli’nde artış gösteren intihar 
vakalarıyla ilgili yapılan araştırmalara ve vatandaşlara sağlanan destek programlarına ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9686) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

37.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in, Mamak Sosyal Hizmetler Merkezi müdürlüğü 
görevinde bulunan bir kişiyle ilgili şikayetlere, çeşitli iddialara ve görevde bulunduğu süre içinde 
kurumda yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/9687) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

38.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşanan çocuğa 
cinsel istismar olayının araştırılması için Bakanlığın bir girişimde bulunup bulunmadığına ve yasal 
işlem başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/9688) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

39.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ın, ülke genelinde ve Ankara’da işlenen kadın 
cinayetlerinin sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9689) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2016)

40.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, Suriyeli mülteciler için yapılan harcamalara ve 
Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde Avrupa Birliği’nden gönderilen yardımlara ilişkin Avrupa Birliği 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9690) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

41.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul Bayrampaşa’da bulunan Baltaş Kilimciler Sanayi 
Sitesi’nde gerçekleşen yangınla ilgili soruşturmaya ve Bakanlıkça yapılan denetimlere ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9691) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

42.- Siirt Milletvekili Besime Konca’nın, Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde on altı 
işçinin toprak altında kaldığı facianın yaşandığı bakır madeni işletmesinin iş sağlığı ve güvenliğine dair 
yükümlülüklerini yerine getirmemesine ve madende yapılan son denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9692) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

43.- İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in, işsizliğin belirlenmesinde kullanılan kriterlere, 
taşeron işçilerin kadroya alınmasına, kamuya personel alımına ve 2017 yılı için asgari ücretin tespit 
edilip edilmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9693) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)
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44.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, İŞ-KUR’a başvuran üniversite mezunlarının 
branşlara göre dağılımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9694) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

45.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Yozgat İli’nde 2014, 2015 ve 2016 yıllarında kapanan 
işyerlerine ve buralarda çalışan sigortalı sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/9695) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

46.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde İli’nde 2014, 2015 ve 2016 yıllarında kapanan 
işyerlerine ve buralarda çalışan sigortalı sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/9696) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

47.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kırşehir İli’nde 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 
kapanan işyerlerine ve buralarda çalışan sigortalı sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9697) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

48.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Nevşehir İli’nde 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 
kapanan işyerlerine ve buralarda çalışan sigortalı sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9698) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

49.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın, Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak illerini 
kapsayan yüz bin ölçekli çevre düzeni planının Bakanlıkça onaylanmamış olmasına ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9699) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2016)

50.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın, Denizli’nin Kale ilçesinde kurulması öngörülen termik 
santralin ÇED sürecinde gelinen aşamaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/9700) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

51.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, Doğu Karadeniz Bölgesinde 2004-2016 
yılları arasında açılan taş ocaklarına, bu ocakların denetimlerine ve çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9701) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

52.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik’in kapsamının genişletilmesine ve yurt binalarının denetim alanına alınmasına ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9702) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

53.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde İli Bor ilçesi tapu müdürlüğünde personel 
eksikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9703) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 06.12.2016)

54.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Zafer ve Veysel 
Karani mahalleleri ile Yıldırım ilçesine bağlı Anadolu, Millet ve Vatan mahallelerini kapsayan alanın 
doğal sit alanı olarak tescil edildiği karara ve yapılacak uygulamaya ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9704) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

55.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Birleşik Arap Emirliklerinden Abu Dabi Emirliğinde 
tutuklanan iki avukatın durumuyla ilgili yapılan diplomatik girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/9705) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

56.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde İli’nde bulunan kalsit rezervlerine ve işletme 
tesislerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9706) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 06.12.2016)

57.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de yaşanan elektrik kesintilerine ve enerji 
üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9707) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 06.12.2016)

58.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın, Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesinin gaz akımı 
sağlayacağı ülkelere ve ekonomik getirisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/9708) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)
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59.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Euro 2016 Şampiyonası sürecinde futbolculara 
ödenen primlere, genel olarak primlerden alınan vergilere ve yeni yapılan 16 şehir stadı arasında Denizli 
İli’nin bulunmamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9709) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 29.11.2016)

60.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Diyanet İşleri 
Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokole, bu kapsamda yapılan 
faaliyetlere ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/9710) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2016)

61.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in, Akhisar Arena Stadı inşaatına ve Akhisar Belediyesi 
ile Bakanlık arasındaki protokole ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9711) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

62.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Türkiye’nin dünya tohumluk ticaretindeki payının 
artırılmasına yönelik çalışmalara ve yurt dışından yapılan tohum alımıyla ilgili bazı bilgilere ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9712) (Başkanlığa geliş tarihi: 
05.12.2016)

63.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM’in Ceylanpınar işletmesinin ziraat 
işletmeciliği amaçlı sulama yatırımlarına verilen zarara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/9713) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

64.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ülkemizde kişi başına tüketilen hayvansal besin 
miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9714) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 05.12.2016)

65.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM’de istihdam edilen müşavirlere ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9715) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

66.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM ve Niğde Patates Üretim Enstitüsü’nün 
ortak projesi bulunup bulunmadığına ve Patates Üretim Enstitüsü’nün tek tohum üretim merkezi 
yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9716) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 05.12.2016)

67.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Ceylanpınar, Gözlü, Karacabey ve Anadolu TİGEM 
işletmeleri sığırcılık tesislerinin ulusal elektrik şebekesine bağlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9717) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

68.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Sudan’da TİGEM aracılığıyla örnek çiftlik 
kurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9718) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 05.12.2016)

69.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM’in bazı işletmelerindeki buzağı doğum 
ve ölüm oranlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9719) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

70.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM’in sahip olduğu mor karaman ırkı koyun 
sayısının DAP ve TİGEM arasında imzalanan DAP Bölgesi Koyunculuğunun Geliştirilmesi Projesi için 
yeterli olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9720) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

71.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ülkemiz genelinde ve Niğde İli özelinde münavebe 
(ekim nöbeti) uygulanan alanlara ve ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/9721) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

72.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de son beş yılda mera olmaktan çıkarılan 
arazilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9722) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 06.12.2016)
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73.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM’in damızlık hayvan üretimini artırmaya 
yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/9723) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

74.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM’in nohut üretimindeki ortalama verimine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9724) (Başkanlığa geliş tarihi: 
06.12.2016)

75.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM’in mercimek üretimindeki ortalama 
verimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9725) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 06.12.2016)

76.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM’e 2017 bütçesinden ayrılan paya ve 
tarımsal üretimde TİGEM’in ürettiği damızlık ve tohumlukların kullandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9726) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

77.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, buğday tohumunun en az yüzde ellisinin TİGEM 
tarafından karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9727) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

78.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde İli’nden yurt dışına yapılan kalsit ihracatına 
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9728) (Başkanlığa geliş tarihi: 
06.12.2016)

79.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana ili Seyhan Belediyesi’nde çalışan bir 
kamu görevlisinin 677 sayılı KHK ile görevinden ihraç edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/9729) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

80.- Şırnak Milletvekili Aycan İrmez’in, Şırnak’ta barınmakta oldukları çadırlardan çıkartılan 
vatandaşların durumuna ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9730) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.11.2016)

81.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın, Şanlıurfa’nın kırsal mahallelerinde yaşanan içme 
suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9731) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 30.11.2016)

82.- Samsun Milletvekili Hayati Tekin’in, emniyet teşkilatının polis ihtiyacına, büro işlerinde 
çalıştırılan polis memurlarına ve sivil memurlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/9732) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

83.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, 1993-2016 yılları arasında belediyeler 
tarafından toplanan otopark bedeli miktarına ve nerelerde kullanıldığına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/9733) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

84.- Van Milletvekili Lezgin Botan’ın, Van’ın Tuşba ilçesinde yapılan tarihi Van evlerine verilen 
isimlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9734) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

85.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Kırşehir İli’ndeki 
nüfus hareketlerine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9735) (Başkanlığa geliş tarihi: 
06.12.2016)

86.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Niğde İli’ndeki 
nüfus hareketlerine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9736) (Başkanlığa geliş tarihi: 
06.12.2016)

87.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Yozgat İli’ndeki 
nüfus hareketlerine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9737) (Başkanlığa geliş tarihi: 
06.12.2016)
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88.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Nevşehir İli’ndeki 
nüfus hareketlerine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9738) (Başkanlığa geliş tarihi: 
06.12.2016)

89.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Ortaköy Mahalle 
durağının kaldırılmasına ve yeni bir durak yapılmaması nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9739) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

90.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın, Ankara Kalesi çevresinde yapılan restorasyon 
çalışmalarına, esnafa yapılacağı vaadedilen dükkanlara ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/9740) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

91.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli Camiinin yakınlarına 
yapılan bir defin işlemine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9741) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 06.12.2016)

92.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in 2002 yılından 
itibaren yaptığı toplantı sayısına ve toplanamama sebeplerine ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/9742) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

93.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2015 ve 2016 yıllarında Nevşehir İli’nde kapanan 
otel bulunup bulunmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9743) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

94.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, turizm bölgelerindeki otel ve işletmelerin ve tarım 
alanlarının ecrimisil bedellerinin yeniden hesaplanmasına ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/9744) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

95.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, teknik aksaklıklar ve kalabalık nedeniyle yeniden 
yapılandırdıkları borçlarını 30 Kasım 2016 tarihinde ödeyemeyen vatandaşlar için yeniden düzenleme 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9745) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 06.12.2016)

96.- İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’ın, İzmir Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
bir siyasi partinin düzenlediği panele katılımın zorunlu tutulduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9746) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

97.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun, Anayasa Mahkemesinin eğitim uzmanlığı 
kadrolarını iptal kararının uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9747) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

98.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in, Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan Tahsil 
Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşen yangın olayı 
öncesinde Bakanlıkça tanzim olunan özel öğrenci yurdu denetleme raporunun açıklanmasına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9748) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

99.- Çanakkale Milletvekili Bülent Öz’ün, Çanakkale’de FETÖ irtibatı nedeniyle kapatılan ve 
imam hatip lisesine dönüştürülen bir koleje, burada öğrenim gören öğrenci sayısına, il genelinde okul 
öncesi eğitim alan öğrencilere ve Gökçeada’da kalıcı binaları yapılmayan eğitim kurumlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9749) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

100.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün, özel yurtlara, ilköğretim çocuklarının bu yurtlarda 
kalıp kalamayacağına, şikayetlere ve yurt sorununun çözümüne ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/9750) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

101.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ın, Türkiye genelinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin 
protokol yaptığı vakıf sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9751) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2016)
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102.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, FETÖ ile bağlantısı olmayan ve askeri kurumlarla 
ilişiği kesilen personelin haklarının iadesine ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/9752) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

103.- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’ın, koruma statüsü bulunan alanlarla ilgili olarak Bakanlık 
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında görev ve yetki karmaşası bulunduğu iddiasına ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9753) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

104.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın, Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Erice Köyü’ne 2013 yılında 
yapılan sulama göletinin hizmet verememesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/9754) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

105.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in, Kocaeli İli Başiskele ilçesi sınırları içinde 
bulunan Yuvacık Barajı havzalarına gömülü kimyasal maddeler bulunduğu iddiasına ve havzaların 
denetimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9755) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 06.12.2016)

106.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’nun, son zamanlarda Aydın İli’nde artış gösteren intihar 
vakalarıyla ilgili yapılan araştırmalara ve vatandaşlara sağlanan destek programlarına ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9756) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

107.- İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, İstanbul’da açılan ve büyü bozma ve cin hastanesi olarak 
duyurulan merkezin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9757) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 05.12.2016)

108.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, hemşirelerin emekli maaşına döner sermaye ücreti 
yansıtılmasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9758) (Başkanlığa geliş tarihi: 
06.12.2016)

109.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ın, ilaç ve kozmetik sektöründe ve sağlık turizminde 
satılan ve kapatılan Türk firmalarının sayısına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9759) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2016)

110.- Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul’un, anestezi teknisyen ve teknikerlerinin 
eğitiminin lisans düzeyine çıkarılmasına, kadro sayılarının artırılmasına ve kadrolarının tek bir unvan 
altında birleştirilmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/9760) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2016)

111.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın, Uşak-Denizli karayolu çalışmalarına ve bu kapsamda 
kamulaştırılan arazilerin hak sahiplerine ödeme yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9761) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

112.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Antalya-Kayseri, Adana-Ankara arasında 
projelendirilen yüksek hızlı trenin Niğde Merkez ilçeden geçmesi yönünde bir çalışma olup olmadığına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9762) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 06.12.2016)

113.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Türk Hava Yolları’nın 2.12.2016 tarihli TK 2158 
sefer sayılı uçuşunun inişinde yaşanan gecikmeye ve yolculara havada yapılan duyuruya ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9763) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 06.12.2016)

114.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, Tunus’un devrik liderine ait bir uçağın Türk Hava 
Yolları tarafından satın alındığına dair iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9764) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)
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Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri
1.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara’nın, FETÖ ile bağlantılı firmalara atanan kayyımlara 

ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/8269) 
2.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, TFF 1. Lig naklen yayın sorununa ilişkin Başbakan’dan 

yazılı soru önergesi (7/8271) 
3.- Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın, Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı 

iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/8286) 
4.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Manisa T Tipi Cezaevi’ndeki işkence iddialarına 

ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/8287) 
5.- Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan’ın, Şırnak T Tipi Cezaevi’nde meydana gelen yangına 

ve hayatını kaybeden tutuklulara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/8288) 
6.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Sakaryaspor futbolcularının maç öncesi taşıdıkları bir 

pankarta ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/8300) 
7.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, kadına yönelik şiddet vakalarına dair cezasızlık 

iddialarına ve İstanbul’da yaşanan bir olaya ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9049) 
8.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter’in, 18 yaş altı vatandaşların şans ve bahis oyunları 

oynamasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9050) 
9.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin, engelli vatandaşların yaşam koşullarına ve 

ihtiyaçlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9051) 
10.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin, İstanbul’da Sevda Tepesi olarak bilinen alanın 

imara açılmasına ve yabancılara arazi satışına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9052) 
11.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin, yoksulluk sınırı altında yaşayan vatandaşlara ve 

yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9053) 
12.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin, Kanal İstanbul Projesi ile bağlantılı kamulaştırmalara 

ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9054) 
13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Başbakanlığa bağlı kurum ve 

kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/9055) 

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 3 Kasım 2016 gecesinden itibaren 
başlayan internet erişim kısıtlamasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9056) 

15.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın, İİBF mezunları için açılan kadrolara ve sınav giriş 
ücretlerinin yüksekliğine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9058) 

16.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında kapatılan 
eğitim kurumları ve öğrenci yurtlarının vakıflara devrine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi 
(7/9059) 

17.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, üzerinde Türkçe Olimpiyatları logosu bulunan madeni 
paralara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9060) 

18.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın, Türk Telekom tarafından satın alınması planlanan bir 
yazılım ile ilgili iddialara ve kurumun denetimine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9061) 

19.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Adıyaman’ın Gerger ilçesindeki bir lisedeki bazı 
öğrencilerin cinsel istismara maruz kaldığı iddiasına ve yapılan işlemlere ilişkin Başbakan’dan yazılı 
soru önergesi (7/9062) 

20.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki hava kirliliğine ve 
bertaraf edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9063) 

21.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in, TSK’daki FETÖ üyelerinin tasfiyesi 
sürecinde etkin olduğu iddia edilen bir cemaate ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9064) 
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22.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kadınların sosyoekonomik şartlarına ve kadına 
yönelik şiddete dair çeşitli verilere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9065) 

23.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun, TİB tarafından satın alınması planlanan bir 
yazılım ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9066) 

24.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9067) 

25.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in, YSK üyeleri ile ilgili çeşitli hususlara ve FETÖ ile 
bağlantılı YSK üyesi olup olmadığına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9068) 

26.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın, ekonomide yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunlara ve 
çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9069) 

27.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin, yurt dışında yaşamak için başvuranlara ilişkin 
Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9070) 

28.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli birimlerinin dinler 
arası diyalog faaliyetlerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9071) 

29.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Vakıfbank Spor Sarayı açılış töreni davetiyesine 
ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9073) 

30.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde 
gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden veya yaralanan kişilere ilişkin Başbakan’dan 
yazılı soru önergesi (7/9074) 

31.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, bir Anadolu Ajansı muhabirinin sosyal medyada 
bir kişiyi tehdit ettiği iddialarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9075) 

32.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki sağlık personeli sayısı ile ilgili verilere 
ve sağlık hizmeti ile ilgili sorunlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/9077) 

33.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sorumluluk alanındaki kurum 
ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Başbakan 
Yardımcısı’ndan (Nurettin Canikli)  yazılı soru önergesi (7/9078) 

34.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, TMSF’nin yönetimi altına giren şirketlere ve bu 
şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Nurettin Canikli)  
yazılı soru önergesi (7/9080) 

35.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri 
arasında sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin 
Başbakan Yardımcısı’ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/9081) 

36.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sorumluluk alanındaki kurum 
ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Başbakan 
Yardımcısı’ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/9082) 

37.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri 
arasında sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin 
Başbakan Yardımcısı’ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9083) 

38.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sorumluluk alanındaki kurum 
ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Başbakan 
Yardımcısı’ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9084) 

39.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri 
arasında sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin 
Başbakan Yardımcısı’ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/9085) 
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40.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sorumluluk alanındaki kurum 
ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Başbakan 
Yardımcısı’ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/9086) 

41.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in, bir gazeteye yönelik soruşturmayı yürüten savcı 
hakkındaki iddiaları haber yapan gazeteciye ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9089) 

42.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, açığa alınan veya tutuklanan yüksek yargı 
mensuplarının mal varlıklarına ve imar rantı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/9090) 

43.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in, FETÖ’ye yönelik soruşturmalar kapsamında ihraç 
edilen savcılara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9091) 

44.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adalet Bakanlığı’na bağlı kurum ve 
kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Adalet Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/9092) 

45.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri 
arasında Adalet Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin 
Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9093) 

46.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik soruşturmaya ve 
soruşturmayı yürüten bir savcıya ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9094) 

47.- Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın, Adana Bölge İdare Mahkemesinin kapatılmasına 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9095)

48.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in, cezaevlerindeki çocukların ücretsiz 
mektuplaşabilmelerine olanak sağlayan bir projeye ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/9096) 

49.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in, YSK üyeleri ile ilgili çeşitli hususlara ve FETÖ ile 
bağlantılı YSK üyesi olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9097) 

50.- İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan’ın, anneleriyle birlikte cezaevinde kalan çocuklara 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9098) 

51.- Siirt Milletvekili Besime Konca’nın, kadınların yaşadığı sorunlara ve çözümlerine yönelik 
çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9099) 

52.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri 
arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan 
personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9100) 

53.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 
bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9101) 

54.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ın, sosyal risk haritasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9102) 

55.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlı 
kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Avrupa Birliği 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9103)

56.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri 
arasında Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele 
ilişkin Avrupa Birliği Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9104) 

57.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim 
Şirketi’nin ortaklık yapısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9105) 
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58.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9106) 

59.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri 
arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan 
personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9107) 

60.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, Konya ve Erzurum’da iki işçinin hayatını kaybettiği 
olayların soruşturulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/9108) 

61.- Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu’nun, Zonguldak’ta İŞKUR’a yapılan başvurulara 
ve İŞKUR’un faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/9113) 

62.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yürütülen 
çalışmalara ve kentsel dönüşüm ve enerji politikalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/9114) 

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı 
kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9115)

64.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri 
arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan 
personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9116) 

65.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker’in, Burdur’un Yeşilova ilçesindeki bir şirketin çevreyi 
kirlettiği iddiasına ve Değirmendere Göleti’ndeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/9117) 

66.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun, Edirne’nin Keşan ilçesindeki hava kirliliğine 
ve devlet tarafından dağıtılan kömürlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/9118) 

67.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’nun, Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir arsada yaşanan 
zemin kaymasına ve alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/9119) 

68.- Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu’nun, Zonguldak’ta nesli yok olma tehlikesi ile 
karşı karşıya olan türlere ve korunması için yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/9120) 

69.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı kurum ve 
kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/9124)

70.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri 
arasında Dışişleri Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin 
Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9125) 

71.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana’nın Kozan ilçesine doğal gaz hizmeti 
götürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi 
(7/9129) 

72.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 
bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9130) 
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73.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri 
arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan 
personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9131) 

74.- Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu’nun, küresel ısınma ile mücadeleye ve termik 
santrallerin olumsuz etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9132) 

75.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, hayvan hastalıkları ile mücadeleye ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9136) 

76.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, veteriner hekimlere yönelik uzmanlık uygulamasına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9137) 

77.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, son yıllarda kapanan çiftliklere ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9138) 

78.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, toplum sağlığını tehdit eden hastalıklarla mücadeleye 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9139) 

79.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin Şavşat Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
hakkındaki iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9140) 

80.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, hayvan sahiplerine verilen suni tohumlama iznine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9141) 

81.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, salgın hayvan hastalıklarına ve et ve sütte kalite 
artırım çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9142) 

82.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, veteriner hekim istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9143) 

83.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na 
bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9144) 

84.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri 
arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan 
personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9145) 

85.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli İli’ndeki kekik üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9146) 

86.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu’nun, TARSİM tarafından çiftçilere ödenen desteklere 
banka ve kooperatifler tarafından bloke konulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/9147) 

87.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2017 yılı için personel alımı talebine ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9148) 

88.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in, gıda denetimlerinin etkinleştirilmesine 
yönelik çalışmalara ve gıda mühendisi atamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/9149) 

89.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana’nın Kozan ilçesinde doğal afetlerden zarar 
gören bazı çiftçilerin tarımsal kredi borçlarının ertelenmemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9150)

90.- İstanbul Milletvekili Selina Doğan’ın, yabancı uyruklu din adamlarının sınır dışı edilmelerine 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9153) 

91.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurum ve 
kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/9154) 
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92.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri 
arasında İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9155)

93.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, İzmir Buca ve Seferihisar ile Antalya Döşemealtı ilçe belediye 
başkanlarına yurt dışı çıkış izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9156) 

94.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, İzmir Buca ve Seferihisar ile Antalya Döşemealtı 
ilçe belediye başkanlarına yurt dışı çıkış izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/9157) 

95.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un, yabancı uyruklu din adamları ile ilgili soruşturmalara 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9158)

96.- Ordu Milletvekili Seyit Torun’un, belediye başkanlarının yurt dışına çıkışlarının Bakan 
iznine bağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9159) 

97.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli’deki geçici sığınmacılara ve Bakanlık 
tarafından sunulan hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9160) 

98.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’nun, Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir arsada yaşanan 
zemin kaymasına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9161) 

99.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kalkınma Bakanlığı’na bağlı kurum ve 
kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/9162) 

100.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri 
arasında Kalkınma Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin 
Kalkınma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9163) 

101.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli’de bulunan Laodikya Antik Kenti sit 
alanında arazisi bulunan vatandaşların sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/9164) 

102.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 
kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9165) 

103.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri 
arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9166) 

104.- Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu’nun, Zonguldak’taki anıt ağaçlara ve Zonguldak’ın 
tanıtımına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9167) 

105.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda bakanlıklar 
arası aktarım oranlarının değiştirilmesine ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9168) 

106.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli İli’ne yönelik kamu yatırımlarına ilişkin 
Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9169) 

107.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın personel 
ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9170)

108.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Maliye Bakanlığı’na bağlı kurum ve 
kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Maliye Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/9171) 

109.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri 
arasında Maliye Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin 
Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9172) 
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110.- Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer’in, Türkiye Maarif Vakfı’na aktarılan bütçeye ve vakıf 
mütevelli heyetine ödenecek maaş ve huzur hakkına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/9174) 

111.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9175) 

112.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri 
arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9176) 

113.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Adıyaman’ın Gerger ilçesindeki bir lisedeki 
bazı öğrencilerin cinsel istismara maruz kaldığı iddiasına ve okullardaki cinsel istismar vakalarının 
engellenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9177) 

114.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in, Kocaeli’deki sıbyan mekteplerine ve 
denetimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9178) 

115.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, görme engelli okullarının sayısına ve artırılmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9179) 

116.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, FATİH Projesi’ne ve proje kapsamında gerçekleştirilen 
ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9180) 

117.- İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in, FETÖ ile mücadele kapsamında açığa alınan veya ihraç 
edilen Gazi Üniversitesi öğretim üyelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9181) 

118.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, FETÖ ile bağlantılı yazarlar tarafından 
yazılan ders kitaplarının imhasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9182) 

119.- İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın, Adıyaman’ın Gerger ilçesindeki bir lisedeki 
bazı öğrencilerin cinsel istismara maruz kaldığı iddiasına ve yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9183) 

120.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında görevden ihraç 
edilen Eğitim-Sen üyelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9184) 

121.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, engelli memur ve öğretmen atamalarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9185) 

122.- Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu’nun, Zonguldak’ta görevden alınma işlemi 
mahkeme kararıyla iptal edilen okul müdürlerinin yeniden atanma işlemlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9186) 

123.- İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner’in, Gazi Üniversitesindeki FETÖ yapılanmasıyla 
mücadeleye ve geçmiş dönemlerde yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/9187) 

124.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 
kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Milli Savunma 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9188) 

125.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri 
arasında Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele 
ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9189) 

126.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Astsubaylık Temel Askerlik Anlayışı Kazandırma 
Kursu’nu (ASTTASAK) tamamlayan kursiyerlerin süresiz idari izne gönderilmesine ilişkin Milli 
Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9190)

127.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı 
kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Orman ve Su 
İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9193) 
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128.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri 
arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9194) 

129.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı’nın, Denizli’nin Çameli ilçesi sınırlarındaki Elmalı 
Çayı’nın taşkınlarına ve su taşkınlarından korunmak için alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9195) 

130.- İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay’ın, İzmir’deki olası bir kuraklık durumuna karşı alınan 
önlemlere ve barajlardaki su miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9196) 

131.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadeleye 
ve veteriner hekimlerin sağlık personeli statüsünden çıkarılmasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/9197) 

132.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, hayvanlardan insanlara geçen (zoonoz) hastalıklarla 
mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9198) 

133.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve 
kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan 
yazılı soru önergesi (7/9199) 

134.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri 
arasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin 
Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9200) 

135.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, son dönemde yaygın olarak görülen el-ayak-ağız 
hastalığı vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9201) 

136.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Algoloji bölümünün sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru 
önergesi (7/9202) 

137.- Ordu Milletvekili Seyit Torun’un, Ordu’daki hastanelerin sağlık personeli ihtiyacına 
ve kanserle mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan bir merkez açılması çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9203) 

138.- Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu’nun, Zonguldak’taki hava kirliliğinin insan sağlığına 
olumsuz etkilerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9204) 

139.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümü mezunlarının 
Bakanlık kadrolarına öncelikli atanmalarına dair taleplere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9205) 

140.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9206) 

141.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri 
arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem 
yapılan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9207) 

142.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, darbeci bir tuğgeneralin kullandığı telefonda ByLock 
yazılımının bulunup bulunmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı 
soru önergesi (7/9208) 

143.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, internet erişimi engellemelerine ve Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu tarafından VPN kullanıcılarının bilgilerinin istendiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/9209) 
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No: 54

20 Aralık 2016 Salı

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve 36 Milletvekilinin, Kadastro Kanunu ve Medeni Kanuna 
aykırı olarak mülkiyet hakkı elinden alınan tapu sahiplerinin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/393) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve 21 Milletvekilinin, trafik kazalarının azaltılması 
yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/394) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2016)

3.- Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ve 21 Milletvekilinin, kapatılan Sivas Demir Çelik Fabrikası 
işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/395) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2016)
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20 Aralık 2016 Salı
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI 
KÂTİP ÜYELER: İshak GAZEL (Kütahya), Ali Haydar HAKVERDİ (Ankara)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43’üncü Birleşimini açıyorum.
Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın, 10 Aralıkta Beşiktaş’ta ve 17 

Aralıkta Kayseri’de yaşanan terör saldırılarında şehit olanları saygıyla andığına, Rusya’nın Ankara 
Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ve Avrasya Tüneli’nin açılışı nedeniyle emeği geçenlere 
teşekkür ettiğine ilişkin konuşması 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, 10 Aralıkta Beşiktaş’ta, geçtiğimiz cumartesi günü ise 
Kayseri’de askerlerimiz ve polislerimiz toprağa düştü. Şehitlerimizi saygıyla anıyorum. 

Acımız soğumadan, dün gece, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov haince, çirkin ve alçak bir 
suikastla hayatını kaybetti. Rusya’nın ve Türkiye’nin başı sağ olsun. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye büyük bir provokasyonla karşı karşıyadır. Türkiye terör tehdidi 
altındadır ve terör artık sadece bir iç sorun değildir. Ancak bizler, 15 Temmuz ruhunu ve bilincini 
unutmayanlar bu oyuna gelmeyeceğiz. Ülkesini seven, kendini bu topraklara ait hisseden herkes 
siyasi çıkarları, politik hırsları bir kenara bırakarak bu oyuna karşı durmalıdır. Sağduyuyu bırakmadan 
ülkemize sahip çıkacağız. Bu ülke bizim, hepimizin. 

Sevgili milletvekilleri, tehditlere rağmen Türkiye inadına durmuyor, yükselmeye devam ediyor. 
Bu bağlamda, deniz altından kara yolu tüneliyle Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayacak olan Avrasya 
Tüneli bugün açılıyor. Vatandaşlarımız yoğun bir biçimde tören alanında; Türkiye korkmuyor. 

Ben, başta ülke lideri Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür 
ederim. Hayırlı olsun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Gündem dışı ilk söz, sözde sivil cuma namazı hakkında söz isteyen Diyarbakır Milletvekili 

Nimetullah Erdoğmuş’a aittir. 
Buyurun Sayın Erdoğmuş. (HDP sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
1.- Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş’un, sözde sivil cuma namazına ilişkin gündem 

dışı konuşması
NİMETULLAH ERDOĞMUŞ (Diyarbakır) – Sayın Başkan, Meclisimizin değerli üyeleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Başkanımın girizgâhtaki açılış konuşmasının tünele kadarki bölümüne ben de aynen, kendi 

duygularımla, düşüncelerimle katıldığımı belirtmek istiyorum. Ondan sonraki bölüm ise belki biraz 
daha ayrı bir şeyde mütalaa edilebilir.
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Değerli arkadaşlar, hepinizin malumu baş döndürücü ve iç-dış dinamiklerin âdeta kıskacında bir 
savrulmayı hep birlikte yaşıyoruz. Bu ateşe bir kova su, bir avuç su hep birlikte dökelim derken, maalesef 
sönen ocaklar ve ateşin düştüğü, yine ayrı ayrı ocaklar oluyor. Bizim bu süreç içerisinde -bombaların 
patlaması, doların patlaması, suikastların patlaması vesaire- bunun devamı sonucunda kaygılarımız 
gittikçe artıyor. En büyük kaygımız da bu ülkenin bir iç savaşa doğru zorla sürüklenmesidir. 

Biz parti olarak öncelikle şunu söylüyoruz ve her zaman da söylemeye devam ediyoruz: Bu konuda, 
bunu önleme konusunda üzerimize düşecek sorumluluk, görev neyse, biz her zaman, bu sorumluluğu 
yerine getirmek üzere hazırız demek istiyoruz.

Değerli arkadaşlar, hakkında söz aldığım konu, cuma günü cuma namazını, Diyarbakır’da, Sayın 
Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın da iştirak ettiği bir alanda kılmamız ve benim de bizzat 
onu kıldırmam hasebiyle hakkımda açılan bir davayla ilgili. Sizinle birkaç hususu paylaşmak istiyorum. 

Kıldığımız namaz cuma namazı. Bunun sözde olması, özde olması insanı, kulu, beşeri ilgilendirecek 
bir konu değil. Bu bir ibadettir, bu kutsaldır ve bunun kararını Yaradan verir. Cumamızın sözde olması 
veya özde olması konusu asla ve asla tartışma konusu olmamalıdır. Kaldı ki bu nasıl bir muhayyiledir 
ki niyaz, yakarış ve o hutbe içerisinde söylenen cümleler, ayetikerimeler getirilip bir terör propagandası 
olarak bir davaya dönüştürülüyor, bunu da izanlarınıza sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu “sözde” kelimesine aslında biz yabancı değiliz; işte, “sözde Kürt sorunu”nu 
kullanırsınız, başka türlü birtakım tanımlamaların önüne getirirsiniz. Bu normal, bunu tartışırsınız, 
kabul edilir, reddedilir ama bunu getirip “sözde sivil cuma namazı” şeklinde tanımlamak açıkça abestir, 
abesle iştigaldir ve bu tamamen dine karşı, inanca karşı, ibadete karşı yapılan bir yanlış ve saygısızlıktır. 

Bakınız, Emeviler döneminde, hepiniz çok iyi bilirsiniz, aslında camilerde, özellikle de cuma 
namazında o kadar büyük baskılar ve tazyikler uygulanıyor ki bugün hepimizin cuma namazına giderken 
hutbede en son hatibin okuyup minberden indiği ayetikerime olan “Allahuteala adaleti emreder, 
Allahuteala ihsanı emreder.” ayetikerimesini Ömer Bin Abdülaziz Emevilerin o uygulamalarına karşı 
getirip cumaya, namaza müdahale edilmemesi noktasında koydu ve o şekilde o günden bugüne kadar 
süregelen, devam eden bir cuma anlayışı ve ibadeti var. 

Son olarak, değerli arkadaşlar, bizim, eğer bu yangına karşı partimizin üzerine düşecek her türlü 
sorumlulukta, ülkeyle ilgili, gelecekle ilgili, ortak geleceğin kaygılarıyla ilgili… Bizim partimizi 
derdest ederek, bizim binalarımızı gidip polis tarafından boşalttırarak, aramalar yaptırarak bu şekilde 
muameleler yapmaktansa…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

NİMETULLAH ERDOĞMUŞ (Devamla) - …buyurunuz, geliniz, oturalım, konuşalım ve 
üzerimize düşeni yapalım diyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Erdoğmuş.

Gündem dışı ikinci söz, Kayseri’de yaşanan terör saldırısı hakkında söz isteyen Kayseri Milletvekili 
Çetin Arık’a aittir.

Buyurun Sayın Arık. (CHP sıralarından alkışlar) 
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2.- Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın, 17 Aralıkta Kayseri’de yaşanan terör saldırısına ilişkin 
gündem dışı konuşması

ÇETİN ARIK (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, Rusya Büyükelçisinin ailesine ve Rus halkına başsağlığı diliyorum.

17 Aralıkta Kayseri’mizde göz bebeğimiz, dağlarda aslan, dillerde destan komandolarımız alçakça 
bir saldırıya uğradı. Bu saldırıda 14 kahraman askerimiz şehit oldu, 56 askerimiz yaralandı. Şehit olan 
kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ 
olsun.

Değerli milletvekilleri, Batı’nın taşeronu olan alçak terör örgütü PKK ve katliamlarını susarak 
onaylayan, “PKK terör örgütüdür.” diyemeyen terör örgütü uzantısı dilsiz şeytanları da burada, tüm 
milletimizin huzurunda bir kez daha lanetliyorum. 

Değerli milletvekilleri, devleti yönetmek ciddiyet, sorumluluk ve yeri geldiğinde sorumluluğun 
gereğini yerine getirmektir. Bir devlet büyüğümüz, Amerika’da 3 Müslüman genç öldürüldüğünde 
Obama’ya “Biz siyasiler ülkemizde işlenen cinayetlerden sorumluyuz. Halk size oyunu verirken ‘Bizim 
can güvenliğimizi, mal güvenliğimizi sağlayacaksın.’ diye veriyor.” sözleriyle, yine aynı büyüğümüz 
Fransa’da IŞİD saldırısı olduğunda “Siz bu insanları niye takip etmediniz, sizin istihbarat teşkilatınız 
çalışmıyor mu?” diyerek efelenmesini biliyor. Peki, benim güzel ülkemde on sekiz ayda tam 25 patlama 
meydana geliyor, yüzlerce şehit veriyoruz, yaprak kımıldamıyor. Sanki Fransa’da patlayan bomba da, 
Türkiye’de patlayan mısır. Bu işin sorumluları, gencecik fidanlara, âdeta alay edercesine “İnşallah 
siz de şehit olursunuz.” diyerek hamaset nutukları atmaktan öteye gidemiyor. İktidar partisi bir türlü 
sorumluluk almıyor. Şehitler veriyoruz, AKP “Ne ilgisi var?” diyor. Soma’da 301 kişi can veriyor, AKP 
“Ne yapsın, bu işin fıtratında var.” diyor. Çocuklar yurtlarda yanıyor, “Siyaset yapmayın.” diyorlar, 
“Bölünmüş yol, köprü yapıyoruz, daha ne istiyorsunuz?” diyorlar. AKP sanki on dört yıldır ülkeyi 
yöneten siyasi parti değil de taşeron inşaat firması. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın milletvekilleri, Kayseri olarak, Türk milleti olarak acımız da, kinimiz de çok büyük. Ancak, 
AKP’yle ilişkili kimi yandaş çevreler Kayseri halkının, milletimizin teröre karşı olan kininin ve nefretinin 
hedefine Cumhuriyet Halk Partisini yerleştirmeye çalışıyor. Ancak, Dolmabahçe mutabakatı orta yerde 
dururken, AKP sıralarında oturan milletvekili “PKK terör örgütü değildir.” derken sanki on dört yıldır 
ülkeyi Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyormuş gibi, sanki terör örgütlerinin ayağına çadır mahkemeleri 
götüren, terör örgütlerinin şehirlere bombalar yığmasına seyirci kalan Cumhuriyet Halk Partisiymiş 
gibi, sanki vatansever subayları tasfiye edip FETÖ’nün kullarını Cumhuriyet Halk Partisi generalliklere 
terfi ettirmiş gibi partimizin üzerinde kirli oyunlar oynanıyor. Bu ülkenin birleştirici gücü Cumhuriyet 
Halk Partisini terör örgütleriyle yan yana anmak haksızlıktır, hadsizliktir, alçaklıktır; bu çamur bize 
bulaşmaz. (CHP sıralarından alkışlar) AKP’nin bu çabası ancak alçak terör örgütlerinin ekmeğine yağ 
sürer. Artık, AKP yöneticilerinin gaflet uykusunu terk etmesi gerekiyor. AKP’nin partimizi terörle 
yan yana getirme çabaları yerine eski hatalarından da ders alarak birlik ruhunu tesis etmesi gerekiyor. 
Genel Başkanımızın şehit cenazelerine gönderdiği çelenkleri parçalayarak, partililerimize saldırarak 
ne bu birlik ruhu tesis edilebilir ne de teröre karşı tek yürek olunabilir. İçerisinden geçtiğimiz süreçte, 
ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik ruhudur, tıpkı Çanakkale’de, Sakarya’da ve 15 Temmuzda olduğu 
gibi. 

Defalarca söylediğimiz gibi, bu kanlı terör örgütüne karşı verilen mücadelede her türlü desteği 
vermeye hazırız ama ne yazık ki iktidar partisi hazır değil. Bunca can yanarken, AKP, bugün, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde “tek adam” yönetimi için çalışmalara başladı. 
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Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Arık. 

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Terörist cenazesine gidenlere de bir şey söyle ya! Kendi partinde 
var. 

ÇETİN ARIK (Kayseri) – “PKK terör örgütü değildir.” diyenlere söyle. 

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Ona da söyle, terörist cenazesine gidenlere de söyle. 

ÇETİN ARIK (Kayseri) - Bakın, sıranızda oturuyor. “PKK terör örgütü değildir.” diyenlere 
söyleyeceksin. 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, çalışmaya yeni başladık, biraz sağduyu lütfen. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) – Sayın Başkan… 

BAŞKAN – Buyurun Sayın Muş. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) – Sayın Başkan, partimizi taşeron inşaat şirketine benzetme gibi bir 
ifade kullandı. Bunu reddediyoruz. Ana muhalefet partisi tabii ki eleştirebilir. O kadar değişik bir tablo 
ortaya koydu ki, partimizle alakalı o kadar incitici ifadeler kullandı ki… Fakat, bunlara rağmen, her 
zaman millete gidip aynı şeyleri anlattıkları zaman netice ortaya çıkıyor. O açıdan, partimizle alakalı 
ortaya atmış olduğu iddiaları kabul etmediğimizi burada ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Muş. 

Gündem dışı üçüncü söz, aynı konuda söz isteyen Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu’na aittir.

Buyurun Sayın Dedeoğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın Dedeoğlu’nun çok güzel bir çalışması var, sayın milletvekilleri de ilgi gösterirse sanıyorum 
çok hoşlarına gidecek bir çalışma olacak. Bana takdim ettiler, çok teşekkür ederim kendilerine.

Buyurun Sayın Dedeoğlu. 

3.- Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu’nun, 17 Aralıkta Kayseri’de yaşanan terör saldırısına 
ilişkin gündem dışı konuşması

SAMİ DEDEOĞLU (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 
selamlıyorum.

Dün akşam haince bir suikast sonucu kaybettiğimiz Rusya’nın Ankara Büyükelçisinin kıymetli 
ailesine ve dost Rus halkına başsağlığı diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, 17 Aralık Cumartesi günü Kayseri il, ilçe ve köy dernekleri olarak 
Beşiktaş’ta Şehitler Tepesi’nde tüm şehitlerimize dua etmek için gittiğimiz gün, milletimizin huzurunu 
bozmak isteyenler, aynı gün sabah saatlerinde Kayseri’de çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdi. Kalleş 
ve alçakça bir terör saldırısı yaşadık. Saldırıda şehit olan bu vatanın kahraman evlatlarına ve tüm 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, milletimize başsağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyorum.

İnsanlıktan nasibini almamış kalleşler, huzur ve istikrar şehrimiz olan Kayseri’de yapmış oldukları 
bu saldırıyla, başta şehrimiz ve tüm ülkemizdeki huzur ve istikrarı bozmayı amaçlamışlardır, ancak 
olayın olduğu andan itibaren, başta Kayseri’miz ve tüm ülkemiz kenetlenerek, alçak teröristlerin 
emellerine ulaşamayacağını bir kez daha göstermiş oldu. Bu ülkenin istikrarını, huzurunu, kardeşliğini, 
ne yaparsanız yapın sizlere bozdurmayacağız. 
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Değerli milletvekilleri, bu millet, geçmişinde Kurtuluş ve Çanakkale Savaşlarında düşmana 
gereken cevabı nasıl verdi ise, bugün ismi FETÖ, PKK, DAEŞ, fark etmez, ne olursa olsun, Kurtuluş 
ve Çanakkale ruhuyla, bu hainlere milletimizin huzurumuz, istiklalimiz ve istikbalimiz için aynı ruh ve 
anlayışla gereken cevabı vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın. 

Kayseri, alçak terör saldırısı olduğu andan itibaren, şehit ve gazi yakınları, ilimizin resmî 
kurumları, belediyeleri, devlet ve özel hastaneleri, tüm halkımız evlerini, iş yerlerini, arabalarını, sosyal 
medya üzerinden telefonlarını, adreslerini paylaşarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, millî 
seferberlik ilan ederek, tüm imkânları emirlerine verip, Erciyes Dağı kadar büyük yüreklerini açıp, 
bağırlarına basmışlardır. Bundan dolayı, Kayseri halkımıza, gösterdikleri fedakârlıktan dolayı bir kez 
daha teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik içinde ve tam bir kararlılık içinde ülkemizde gözü olan 
hainlere Kayseri şunu diyor: “Gün birlik, Türkiye günü olma günüdür.”

Değerli milletvekilleri, bu hainlerin hesap edemedikleri, şu an onlar polisimize, askerimize el 
uzattıkça, bu aziz millet polisine, askerine daha fazla sahip çıkıyor, daha sıkı bağrına basıyor, o hainler 
saldırdıkça bu millet birbirine daha fazla kenetleniyor. Biz bin yıldır bu topraklardayız. Bin yıldır 
hainlerin her türlüsünü gördük ama bugün bu hainlerin hesabını da kestik ve hepsinin de tuzaklarını 
bozduk. 

Şer odakları bilmelidir ki dün olduğu gibi bugün de milletçe bir olarak, diri olarak, tek yürek 
olarak üzerimize oynanan oyunların hepsini bozacağız. Devletimiz terör örgütlerine karşı yurt içinde 
ve yurt dışında dünyada eşi görülmemiş bir mücadele veriyor. Elbette bizlere bu acıları yaşatanlara 
hesap sorulacaktır. Millet olarak bizlerin göreviyse, bu hainlere karşı tek ses, tek yürek olmaktır. Bu 
süreçte aziz milletimizden de en büyük isteğimiz tuzaklara, provokasyonlara karşı uyanık ve dikkatli 
olmalarıdır. Şunu da açıkça ifade etmek istiyorum: Terör örgütlerine kucak açan ülkelerin bu süreçte ne 
demokrasi ne hukuk ne de insan hakları konusunda bizlere söyleyecek bir sözü olamaz. 

Değerli milletvekilleri, huzur ve istikrar şehri olan Kayseri’deki hain saldırıda başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımıza, CHP Genel Başkanına, MHP Genel Başkanına, 
bakanlarımıza, milletvekillerimize, Genelkurmay Başkanımıza, tüm sivil toplum kuruluşlarına, güzide 
basın mensuplarına, telefonla arayarak acımızı paylaşanlara, vakarlı duruşlarıyla Kayseri halkına, 
ülkemizin dört bir yanında terörü lanetleyen halkımıza ve en önemlisi de acılarını derinden hissettiğimiz 
şehit ailelerine metanetli duruşları dolayısıyla teşekkürü bir borç biliyorum. 

Aziz milletimizi ve siz milletin temsilcilerini saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Dedeoğlu. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, sisteme giren sayın milletvekillerine yerlerinden birer dakikalık söz 
vereceğim. 

Söz vereceğim milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Sayın Şimşek, Sayın Tezcan, Sayın Akın, 
Sayın Atıcı, Sayın Taşkın, Sayın Özdemir’in yerine Sayın Bozkurt, Sayın Gürer, Sayın Şeker, Sayın 
İlgezdi, Sayın Aydemir, Sayın Doğan, Sayın Demir, Sayın Tüm, Sayın Yıldız, Sayın Tümer.

Sayın Şimşek, buyurun. 
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V.- AÇIKLAMALAR

1.- Mersin Milletvekili Baki Şimşek’in, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Mersin’de 
yaşanan doğal afet nedeniyle çiftçilerin mağduriyetini gidermesini beklediğine ilişkin açıklaması

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sorum Tarım Bakanına olacak. 

Geçtiğimiz hafta Mersin’de bir doğal afet yaşanmıştır. Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Silifke’de 
rüzgârdan dolayı seraların çoğunluğu yıkılmıştır. Muz seraları, domates seraları ve çilek seraları hasar 
görmüştür. Sadece Anamur ilçemizde 33 milyon liralık, Bozyazı ilçemizde 4 milyon liralık, Aydıncık 
ilçemizde 15 milyon liralık ve Silifke ilçemizde yine 15 milyon liralık, toplam 67 milyon liralık zarar 
oluşmuştur.

Tarım Bakanlığımızın acilen Mersin Valiliği bünyesine ödenek aktararak mağduriyeti gidermesini, 
çiftçilerimize nakdî yardım yapmasını, bu bölgedeki doğal afete duyarsız kalmamasını bekliyoruz.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Tezcan…

2.- Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan’ın, 17 Aralıkta Kayseri’deki terör saldırısında şehit olan 
askerlere Allah’tan rahmet dilediğine, Rusya’nın Ankara Büyükelçisine yapılan suikastı lanetlediğine, 
bugün açılışı yapılacak olan Avrasya Tüneli’nde emeği geçenlere teşekkür ettiğine ve Mersin’de 
yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması

YILMAZ TEZCAN (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Öncelikle, cumartesi günü Kayseri’de askerlerimiz hedef alınarak yapılan hain, alçak terör 
saldırısını kınıyorum; şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil 
şifalar diliyorum.

Dün akşam Ankara’da Rus Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov’a yapılan suikastı lanetliyorum, dost 
Rus halkına başsağlığı diliyorum. Şunu bilsinler ki PKK’sı, PYD’si, DEAŞ’ı, FETÖ’sü, topu birden 
gelse ülkemizin gelişmesini engelleyemeyeceklerdir. 

Bugün, rüya projemiz Avrasya Tüneli açılıyor. Emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
Başbakanımıza, bakanlarımıza, mühendislerimize, işçilerimize ve tüm Türkiye’ye teşekkür ediyorum.

Ayrıca, geçen hafta Mersin’imizin Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde şiddetli fırtına 
nedeniyle çiftçilerimizin seraları maalesef zarar gördü. Çiftçilerimize buradan geçmiş olsun dileklerimi 
iletmek istiyorum. Milletvekili arkadaşlarımız, çiftçilerimizi ziyaret ettiler. Kalkınma Bakanımız Sayın 
Lütfi Elvan’ın başkanlığında çiftçilerimize yardımcı olmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu 
konuda Sayın Başbakanımıza da konu iletildi. İnşallah, maddi yardım konusunda gereken yapılacak. 

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Akın…
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3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Beşiktaş ile Kayseri’de şehit olanlara Allah’tan rahmet 
dilediğine, alçakça bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisinin ailesine 
ve Rus halkına taziyelerini ilettiğine ve halkın en büyük beklentisinin huzur ve güvenlik olduğu bir 
dönemde başkanlık sevdasından vazgeçilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

AHMET AKIN (Balıkesir) – Beşiktaş’ta polislerimiz, Kayseri’de askerlerimiz hain terörün hedefi 
oldu. Şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ulusumuza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar 
diliyorum.

Tüm bu alçakça saldırılar milletimize karşı yapılmıştır, birlik ve beraberlik anlayışımız ile 
toplumsal huzurumuz hedef alınmıştır. Terör örgütleri ve onları kullananlar boş durmuyor. Dün akşam 
Rusya Büyükelçisini katlettiler. Bu da aslında ülkemize ve milletimize karşı yapılmış alçakça bir 
saldırıdır. Yaşamını yitiren Sayın Büyükelçinin ailesine ve Rus halkına buradan taziyelerimi iletiyorum.

Türkiye bir terör ortamına sürüklenmiştir. Halkımız her an bir saldırı ya da patlama olacak endişesi 
yaşıyor. Tüm halkımızın en büyük beklentisinin huzur ve güvenlik olduğu bir dönemde, asli görevini 
bırakıp ülkeyi tek adam rejimine bırakma çabası gösterenler ve alet olanlar, bırakın şu başkanlık 
sevdasını; sevdanız, size emanet edilen cumhuriyet olsun, padişahlık değil. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Sayın Atıcı…

4.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Rusya’nın Ankara Büyükelçisinin katledilmesine ve her 
türlü terör olayını kınadığına, teröristleri ve onları maşa olarak kullananları lanetlediğine ilişkin 
açıklaması

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkürler Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlar, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov herkesin gözü önünde katledildi. Her 
türlü terör olayını kınıyor, teröristleri ve onları maşa olarak kullananları lanetliyorum. 

Bütün komplo teorilerini ve siyasi söylemleri bir kenara bırakalım. Kimdir bu katil? Sözüm ona, 
dinine ve kinine sahip çıkan birisi. Şu anda 22 yaşında olan ve AKP iktidara geldiğinde 8 yaşında olan 
bu kişinin nasıl bir ortamda yetiştiğini şimdi anladınız mı? Sözde dindar ve kindar gençlik bugün CHP 
çelenklerini parçalıyor, Genel Başkanımıza kurşun atıyor, genel başkan yardımcılarımızı kurşunluyor 
ve sürekli olarak şiddete başvuruyor. Gerçek dindarlar böyle yapmayacağına göre, geriye sadece kindar 
gençlik kalıyor. Mutlu musunuz Sayın Cumhurbaşkanı? 

BAŞKAN – Sayın Taşkın…

5.- Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın’ın, Rusya’nın Ankara Büyükelçisinin alçakça 
katledilmesini kınadığına, Kayseri’deki terör saldırısını lanetlediğine ve şehit olanlara Allah’tan rahmet 
dilediğine, Mersin’de yaşanan fırtınada zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna 
ilişkin açıklaması

ALİ CUMHUR TAŞKIN (Mersin) – Teşekkürler Sayın Başkan. 

Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov’un alçakça katledilmiş olmasını nefretle kınıyor, 
Rus halkına başsağlığı diliyorum. 

Yine, cumartesi günü, Kayseri’de askerlerimize karşı yapılan hain terör saldırısını lanetliyor, 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. 

Bu saldırılar karşısında asla yılmayacak, millî bir seferberlik ruhu içerisinde hep birlikte kararlılıkla 
mücadele edeceğiz. 

Geçen hafta seçim bölgem Mersin’in Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde fırtına doğal 
afeti meydana gelmiştir. Fırtınadan zarar gören hemşehrilerimize geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak, 
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afetin büyüklüğünü yerinde görmek için ilçelerimize gittik. Yapılan ön hasar tespit çalışmaları 
sonucunda 4.539 dekar alanda toplam 61 milyon 898 bin TL zarar meydana geldiği anlaşılmış ve 
yaraların sarılması için ilgili bakanlıklarımız çalışmalarına başlamıştır. 

Fırtınadan zarar gören hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun diyor, Genel Kurulu saygıyla 
selamlıyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

Sayın Bozkurt…

6.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, ülkemizin bilinen bütün terör örgütlerinin 
eylem alanı durumuna geldiğine, bütün şehitleri rahmetle andığına, Rusya’nın Ankara Büyükelçisinin 
katledilmesi nedeniyle taziye dileklerini ilettiğine ve KOSGEB tarafından KOBİ’lere sağlanan kredi 
için başvuru süresinin uzatılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) – Ülkemiz, dünyada bilinen bütün terör örgütlerinin 
eylem alanı durumuna geldi. Son iki hafta içinde yitirdiğimiz şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi 
rahmetle anıyorum. Nihayet, bir büyükelçi de katledildi, ona da taziye dileklerimi iletiyorum. 

Sayın Başkan, KOSGEB tarafından KOBİ’lere ilk yılı ödemesiz, üç yıl vadeli 50 bin liraya kadar 
kredi imkânı sağlanmış. Ancak dün başlayan bu kredi başvuruları yarın sona erecek fakat KOSGEB veri 
tabanına kayıt olunması gerekiyor. Kayıtlı KOBİ’lerin de veri tabanındaki bilgilerinin güncellenmesi 
gerekiyor. Konya esnaf odaları çok ciddi sıkıntı içinde, esnaflar sıkıntı içinde. Türkiye’nin her yerinden 
esnaf kardeşlerimiz bu sürenin mutlaka ve mutlaka ay sonuna kadar uzatılmasını talep ediyorlar.

Çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Gürer…

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kayseri’deki terör saldırısında şehit olanlara Allah’tan 
rahmet dilediğine, Rusya’nın Ankara Büyükelçisine yapılan saldırıyı kınadığına ve sorumluların istifa 
etmesi gerektiğine, Cumhuriyet Halk Partisini terörle ilişkilendirmenin alçaklık olduğuna ilişkin 
açıklaması

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Beşiktaş’tan sonra Kayseri’de de terör canımızı yaktı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, 
yaralılarımıza acil şifa diliyorum, halkımıza başsağlığı diliyorum. Dün akşam Rusya Federasyonu 
Büyükelçisine yapılan saldırıyı da şiddetle kınıyorum; toprağı bol olsun. Rus halkına da başsağlığı 
diliyorum. 

Sorumluların sorumluluklarını bilerek davranması gerektiği bir dönem yaşıyoruz. Bu süreçte 
bugüne kadar sorumluluğunu hissederek “Ben bu işi yapamıyorum.” diye istifa eden hiç kimse 
olmadı. Dileriz bundan sonra terör olmasın, saldırılar olmasın ama sorumlular da yaptıkları durum 
değerlendirmesiyle istifa makamının da olduğunun farkına varsınlar. 

Ayrıca, bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisini teröre bulaştırmak isteyenler var, bunları şiddetle 
kınıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, Misakkımillî sınırları içinde 
bu ülkenin birliğini, dirliğini savunan ve bunun için var olan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisini bu 
tür ilişkilendirmek de bir alçaklıktır, bunu da buradan belirtmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Sayın Şeker…
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8.- İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in, Rusya’nın Ankara Büyükelçisinin katledilmesi dolayısıyla 
Rusya halkına sabır ve başsağlığı dilediğine ve Anayasa değişikliğinin ötesinde kişiye özel rejim 
değişikliği yapılmak istendiğine ilişkin açıklaması

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkan, Rusya Büyükelçisinin katledilmesi dolayısıyla Rusya 
halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Gerçek bir hukuk rejiminde kişiye özel yasa bile çıkarılamazken 
kişiye özel Anayasa değişikliğinin de ötesinde kişiye özel rejim değişikliği teklif ediliyor. Değiştirilmesi 
dahi teklif edilemeyecek maddeler yok hükmünde sayılıyor. Memleketin birleştirici değeri 
Cumhurbaşkanlığı makamı yok ediliyor. Toplumu daha çok kutuplaştıran, farklılıkları dışlayan, yok 
sayan bir tek adam rejimi faşizm olarak ülkemizin tepesine gelmek istiyor. Yaratmak istediğiniz kindar 
ve dindar nesil çalışmalarınız maalesef ürünlerini vermeye başladı ve havuz medyanızdan yayılan yalan 
haberlerle 22 yaşında gencecik bir çocuktan katil yarattınız. Taslağın gerekçesinde, cümlenin başında 
“cumhurbaşkanlığı seçimi”, cümlenin sonunda “başkanlık seçimi” yazanlar halka yalan söylüyor ve 
yalan yazıyorsunuz taslakta. Taslak değiştirilmiş, eski imzalar kullanılmış…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Sayın İlgezdi…

9.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin, Kayseri’deki terör saldırısında şehit olan 
askerler ile uğradığı suikast sonucu öldürülen Rusya’nın Ankara Büyükelçisini saygıyla andığına ve 
gezi olaylarında vurularak öldürülen Ethem Sarısülük davasıyla ilgili karara ilişkin açıklaması 

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ (İstanbul) – Sayın Başkan, geçtiğimiz cumartesi Kayseri’de alçak 
terör saldırısında şehit olan askerlerimiz ile dün Ankara’da uğradığı suikast sonucu öldürülen Rus 
Büyükelçi Karlov’u saygıyla anıyorum.

Gezi olaylarında vurularak öldürülen Ethem Sarısülük davasıyla ilgili karar dün açıklandı. 
Vurulduğu günden bin iki yüz doksan yedi gün sonra sanığa bir yıl, dört ay, yirmi gün hapis cezası 
verildi. Mahkeme bu cezayı 10.100 lira para cezasına çevirdi yani bir canın, bir genç fidanın bedeli 10 
bin lira olarak mahkeme tutanaklarına geçti. Dava sürecinde Ethem’i vuran sanığın şikâyeti üzerine 
yargılanan Sarısülük ailesine hakaret suçlamasından on yıl hapis istendi. Hakaret için Sarısülük ailesine 
on yıl isteyen yargı, dün çıkan kararla Ethem’i öldüren kişiyi ödüllendirdi. Yargıya güvenin yüzde 
3’lere düştüğü bugünlerde adalet ağır bir yara daha aldı. Ama bir gerçeklik bilinmelidir ki adalet öldü, 
Ethem Sarısülük yaşıyor.

BAŞKAN – Sayın Aydemir…

10.- Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in, Kayseri’deki terör saldırısında Erzurumlu Arif 
Tuğ’un şehit olduğuna ve Avrasya Tüneli’nin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Başkanım, çok teşekkür ediyorum.

Efendim, dün bir şehidimizi Erzurum’da ebedî istirahatgâhına tevdi ettik, Kayseri’de şehit olmuştu 
Arif Tuğ. Eksi 40 derecelik bir soğuk vardı -tabii bir afet hâlidir bu hâl- çok soğuktu ama şehidimizin 
yakınları “Vatan sağ olsun.” nidalarıyla, dadaşlar da “Vatan sana canım feda.” haykırışlarıyla havayı 
ısıttılar. Arif Tuğ şahsında bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Bir not düşüyorum: Bugün çok özel bir gün, şahika bir yatırımın açılış günüdür bugün, Avrasya 
Tüneli’nin. Tünelin milletimize hayırlar getirmesini diliyorum, emeği geçenlere saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Sayın Doğan…
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11.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın, on gündür gözaltında olan Alevi Bektaşi Federasyonu 
Yöneticisi, Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanı Zeynel Odabaş’ın özgür bırakılmasını 
istediğine ilişkin açıklaması

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Alevi Bektaşi Federasyonu Yöneticisi, Alevi Kültür Dernekleri Sultangazi Şubesi Pir Sultan Abdal 
Cemevi Başkanı Zeynel Odabaş on gündür gözaltında. Zeynel Odabaş hakkında tesis edilen haksız ve 
hukuksuz işleme son verilerek bu canımızın özgür bırakılmasını istiyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Demir…

12.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki çöp alanlarının 
düzenlenmesi gerektiğine ve Rusya’nın Ankara Büyükelçisini katleden Mevlüt Mert Altıntaş’ın sosyal 
medya hesaplarının neden kapatıldığını, bu kişinin Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezilerine katılıp 
katılmadığını ve okula başlama referansının kim olduğunu öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

NURETTİN DEMİR (Muğla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde vahşi çöp alanları geçtiğimiz yaz birkaç kez yandı, yarımada da 
büyük bir yangın tehlikesi atlattı, çöp alanları çevresindeki geniş alandaki ağaçlar ve canlılar yandı 
maalesef. Büyükşehir Belediyesi restorasyon, yeşillendirme ve oranın düzenlemesi için Orman ve 
Su İşleri Bakanlığına birkaç kere müracaat etmesine rağmen, hâlâ bir yanıt alınmadı. Yarımadanın 
yanmasını mı bekliyor acaba bu Bakanlık?

İkinci sorum: Rus Büyükelçisini katleden Mevlüt Mert Altıntaş’ın “tweet”leri ve Facebook 
hesapları neden kapatılmıştır? Bu kişinin Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezisine 2 kez 
katıldığı iddiaları doğru mudur?

Üçüncü sorum da bu kişinin okula başlama referansı kimdir?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Tüm…

13.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün, Kayseri’deki terör saldırısında şehit olanlara Allah’tan 
rahmet dilediğine ve Maraş katliamının 38’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

MEHMET TÜM (Balıkesir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Kayseri’de alçakça katledilen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Sayın Başkan, 111 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği Maraş katliamının 38’inci yıl dönümüdür. 
Buradan bir kez daha yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımızı saygıyla anıyorum. Maraş katliamı, 19-26 
Aralık 1978 tarihleri arasında devletin gözü önünde bir haftaya yayılmış bir katliamdır. On dört yıldır 
iktidarda olan Hükûmete buradan soruyorum: Maraş katliamının planlayıcısı, katilleri yani failleri 
kimdir, devlet arşivlerinde bununla ilgili neler vardır, açıklar mısınız.

Maraş’ta devletin, başta canlarını olmak üzere, korumakla yükümlü olduğu yurttaşlarımızın ev, 
iş yeri tahrip edilmiş, yüzlerce insan yaşamını yitirmiştir. Bu yurttaşlarımızın mağduriyeti devlet 
tarafından karşılanacak mıdır? Toplumsal bir travmaya neden olan bu olayın izlerini hâlâ canlı olarak 
yaşayan Alevilerden devlet adına özür dileyecek misiniz? Sizce bu toplumsal olayın önlenmesi 
konusunda devletin payı…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Sayın Yıldız…
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14.- Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Rusya’nın Ankara Büyükelçisine yapılan saldırıyı 
nefretle kınadığına ve Aydınlılar olarak Rus halkına başsağlığı dilediklerine ilişkin açıklaması

HÜSEYİN YILDIZ (Aydın) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Dün akşam Rus Büyükelçisine yapılan saldırıyı nefretle kınıyorum. Bu saldırgan, basından 
öğrendiğim kadarıyla Aydın doğumlu. Aydın, biliyorsunuz, efelerle meşhurdur. Aydın halkı olarak 
dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan -1 milyon insan- birlik, beraberlik içinde yaşıyoruz. Aydınlılar 
olarak, bütün Aydın halkı olarak da Rus halkına başsağlığı diliyoruz, Rus halkının da yanındayız. Biz, 
Aydınlılar olarak Aydın’ın bu şekilde anılmasından rahatsızlık duyuyoruz. Zaten, yıllardan beri hem 
turizm kenti olarak hem efeler kenti olarak da Rus halkına hizmet ediyorduk. Bu olayı tekrar nefretle 
kınıyorum.

Teşekkür ediyorum Başkanım. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

Sayın Tümer...

15.- Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in, basın iş kolunda çalışanların yaşadığı sorunlara 
ilişkin açıklaması

ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER (Adana) - Sayın Başkan, bilindiği üzere, Türkiye’de basın iş 
kolunda çalışan gazetecilerin yıpranma hakları 2008 yılında sona erdirilmiştir. Özellikle yerelde çalışan 
gazeteciler, medya kuruluşlarının zor günler geçirmesi nedeniyle âdeta ekmeğe muhtaç hâle gelmiştir. 
Halkın haber alma hakkını gözeten gazeteciler ve medya kuruluşlarının sesleri duyulmak zorundadır. 
Emekliliği geciktirilen gazetecilerin yıpranma haklarının iadesi sağlanmalı, Basın İlan Kurumunun 
gazetede kuruluşları için yeniden düzenlediği ağır koşullar gözden geçirilmeli, son kanun hükmünde 
kararnamelerle, özellikle Adana’da kapatılan gazetelerde çalışan ancak hiçbir suçu, günahı olmayan, 
ifadeye dahi çağrılmayan gazetecilerin sarı basın kartlarının iadesi sağlanmalı, Basın İlan Kurumuna 
kayıtlı yerel gazete sahiplerine yasal çerçevede teşvik amaçlı krediler verilmelidir. Aksi hâlde, basın 
dünyasında işsizler ordusuna yenileri eklenecek, onarılması güç yaralar açılacaktır. 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi, söz talebinde bulunan sayın grup başkan vekillerine söz 
vereceğim. 

Sayın Usta, buyurun. 

İki dakika süreniz. 

16.- Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Andrey 
Karlov’a yapılan saldırı ile Kayseri’de yaşanan terör saldırısını şiddetle kınadığına ve şehitlere 
Allah’tan rahmet dilediğine, Türkiye’yi bölmeye hiçbir alçak ve namert hevesin gücünün yetmeyeceğine 
ve milleti sağduyulu davranmaya çağırdığına ilişkin açıklaması 

ERHAN USTA (Samsun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Dün akşam saatlerinde Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Sayın Karlov’a yapılan 
saldırıyı şiddetle kınıyoruz, ailesine ve Rus halkına da taziyelerimi ifade ediyorum. Bu saldırının 
Türkiye-Rusya ilişkilerine zarar vermemesi gerekmektedir. İki ülke yöneticilerinin bu saldırıyı iki 
ülke ilişkilerini provoke etmeye yönelik bir saldırı olarak görmeleri memnuniyet vericidir. Katilin bir 
polis olmasının, olay esnasındaki konuşmasının içeriğinin, ülkemizin Orta Doğu politikasında elini 
zayıflatması sonucunu doğurma ihtimali vardır. Bundan sonraki süreçte soğukkanlı ve akılcı bir şekilde 
sürecin sürdürülmesi gerekmektedir. Türkiye’yi zora sokmak için benzeri başka suikastlar da olabilir, 
bunların da olmaması için gerekli tedbirlerin devlet tarafından da alınması gerekmektedir. 
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Cumartesi günü de Kayseri’de çarşı iznine çıkan silahsız askerlerimize karşı yapılan hain saldırıyı 
nefretle kınıyorum. Beşiktaş’taki saldırıda hayatını kaybeden 44 şehidimizin hüznü henüz çok yeniyken 
bu defa Kayseri’de 14 Mehmet’imiz şehit olmuş, 55’i de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum; yaralı askerlerimize de şifa temenni ediyorum. 

Genel Başkanımızın ifadesiyle: “Bundan böyle teröre karşı mücadele tüm vatan sathında, devletin 
bütün imkân ve kuvvetinin öncülüğünde, millî dayanışma ruh ve fedakârlığıyla yerine getirilmelidir. 
Terörün panzehri millî birlik ve kucaklaşma hâlini güçlendirmektir. Siyasi ve ideolojik farklılıkların 
ikinci plana atılması, suni anlaşmazlıkların geride bırakılması acilen sağlanmalı; Türk milleti, ortak 
mukadderatını, tarihsel miras ve emanetlerini cansiparane savunmalıdır. Teröre destek veren, terörün 
büyümesi ve kök salması için açık veya gizli mücadele yürüten siyasetçisinden sanatçısına kadar kim 
olursa olsun, yakasından tutmak, hak ettikleri cezayı kesmek devletin tarihî görevidir.

Kayseri’de hepimizi kedere boğan saldırının asıl faillerinin deşifre edilmesinin yanı sıra, 
askerlerimizi tedbirsiz şekilde izne çıkartan…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Tamamlayın lütfen Sayın Usta.

ERHAN USTA (Samsun) - …lazım gelen güvenlik önlemlerini sırasıyla almayan sorumlular 
hakkında da adli ve idari işlemler yapılmalıdır. İstihbarat ve güvenlik zaaflarından doğan boşluğu 
kullanarak bombacıların ülkemizde cirit attığı, bu itibarla ilgililerden hesap sorulması gerektiği 
tartışmasız ortadadır. Türkiye’yi bölmeye, milleti birbirine düşürmeye hiçbir alçak ve namert hevesin 
gücü yetmeyecektir.

Birlik ve beraberliğe her zamandan fazla ihtiyacımız vardır. İçimiz yansa da provokasyonların 
cazip davetine Tamam diyemeyiz. Binaların kundaklanmasını doğru ve makul göremeyiz.” 

Bu anlamda, ben, milletimizi sağduyulu davranmaya ve birlik, beraberlik ruhunu bozacak, 
birliğimizi, beraberliğimizi zedeleyecek hususlardan kaçınmaya davet ediyorum. Sükûnet içerisinde, 
meselelerin üzerinden Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti olarak gelebileceğimizi ifade etmek 
istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Usta. 

Sayın Kerestecioğlu, buyurun.

Sizin de süreniz iki dakika.

17.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in, Kayseri’de askerlere yapılan saldırıyı 
şiddetle kınadığına ve yakınlarına başsağlığı dilediğine, HDP il ve ilçe binalarına yapılan saldırıları 
kınadıklarına, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’nin katledilmesinin üzüntü verici bir olay olduğuna ve bu 
saldırıyla ilgili birçok sorunun aydınlatılması gerektiğine, ülkeyi bu şiddet sarmalından çıkarmak için 
herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine ilişkin açıklaması

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Öncelikle, Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. Bu olayı fırsat bilerek hemen ardından partimize, il, ilçe binalarımıza yapılan 
kundaklama ve her türlü saldırıyı da kınadığımızı ve bütün partililerimize geçmiş olsun dileklerimizi 
bir kez daha iletmek isteriz. 

Dün, Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un ölümü, katledilmesi gerçekten ülke açısından derin, üzüntü 
verici bir olaydır. Onun da yakınlarına ve Rus halkına başsağlığı diliyoruz. 
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Ancak, burada, artık kokteyl örgütler yaratılarak hamasi söylemler yapılmasının zamanı geçmiştir 
çünkü tüm yabancı basının bu haberi veriş şekli “Türk polis Rus Elçiyi öldürdü.” şeklindedir ve olay 
birçok soruyu içinde barındırmaktadır, derhâl bu soruların cevaplarının açıklığa kavuşturulması gerekir. 
Çünkü, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra binlerce polis görevden alınırken acaba, 15 Temmuz 
sırasında iki gün izinli olduğu iddia edilen Altıntaş’la ilgili yapılan soruşturmanın sonucu nedir? Hâlâ 
görevde kalmaya neden devam etmiştir? 2014 sonrasında FETÖ’cü polislerin yerine, kadrolaşma 
amacıyla, AKP kadrolaşması amacıyla polis teşkilatına alınan örgütlenmiş Nusracıların tetikçiliğini 
yapmış olabilir mi sorusu da gündemdedir. Bütün bu sorular, gerçekten, tüm Türkiye ve sadece Türkiye 
değil aslında, dünya tarafından aydınlatılmayı beklemektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Tamamlayın lütfen. 

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Bu nedenle, ülkemizin artık bugün, “hayata 
dönüş operasyonu” adı altında yapılmış olan operasyonlar gibi yine işkenceye dönmemesi, yıl 
dönümü gelen Maraş katliamı gibi yeni katliamlara daha fazla gebe olmaması ve yeni suikastlara açık, 
daimî kaos yaşanan bir ülke hâline gelmemesi için hepimizin elimizi taşın altına koyup gerçekten, 
bu şiddet sarmalından ülkemizi çıkarmak için siyasetçiler olarak bir araya gelmemiz ve konuşmamız 
gerekmektedir, tüm halkın beklentisi de bu yöndedir.

Teşekkür eder, Genel Kurulu ve sizi saygıyla selamlarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Yeni görevinizin de hayırlı olmasını diliyorum bu arada.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) – Teşekkür ederim. 

BAŞKAN – Sayın Altay, buyurun.

18.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, bir terör saldırısı sonucu Rusya’nın Ankara Büyükelçisi 
Andrey Karlov’un yaşamını yitirmesine ve CHP Grubu olarak Rus halkının acısını paylaştıklarına, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin öncelikli işinin terör konusunda duruma el koymak olduğuna ilişkin 
açıklaması

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Dün, Türkiye’de çok da alışık olunmayan, çok görülmeyen, Türkiye’de değil, dünyada da çok örneği 
olmayan bir terör saldırısı sonucu Rusya Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov yaşamını yitirdi. Öncelikle, 
Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu olarak Rus halkının acısını, üzüntüsünü, 
kederini paylaşıyoruz, merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaşanan olay, genel konsept içinde kabul 
edilebilir ve izah edilebilir bir noktada değil. Türkiye açısından da üzüntülüyüz, kaybedilen Büyükelçi 
için de çok üzgünüz. Bu olayla uluslararası itibarımızın da ciddi bir hasar gördüğü bir gerçektir. 
Böyle bir tablo içinde yaşadığımız, diğer 79 milyon insanımızın maruz kaldığı, terör örgütlerinin açık 
hedefi hâline geldiği Türkiye’de hiç şüphesiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin öncelikli işi bu terör 
konusunda duruma el koymaktır. Biraz sonra grup önerimizde değineceğim ancak bu vesileyle daha 
dün İstanbul’da ve Sinop’ta 2 gencecik hemşehrimi toprağa koymuş biri olarak Türkiye’nin bu terörle 
yaşamak kaderi değil diye düşünüyoruz ve Türkiye Büyük Millet Meclisini oluşturan bütün siyasi 
partileri ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Tamamlayın lütfen Sayın Altay.
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ENGİN ALTAY (İstanbul) - …Sayın Başkanını göreve, sağduyu içerisinde sorumluluk üstlenmeye 
davet ediyoruz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Muş…

19.- İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un, Kayseri’deki terör saldırısında şehit olanlara Allah’tan 
rahmet dilediğine, AK PARTİ olarak Rusya’nın Ankara Büyükelçisine yapılan saldırıyı kınadıklarına ve 
saldırının aydınlatılması için devletin tüm imkânlarının seferber edildiğine ilişkin açıklaması

MEHMET MUŞ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de sözlerimin başında, 
pazar günü Kayseri’de çarşı iznine çıkmış olan askerlerimize yapılan terör saldırısı neticesinde 
şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum ve bu saldırıyı nefretle kınadığımızı da ifade etmek 
isterim. Bunun öncesinde İstanbul’da da yapılmıştı, bir hafta kadar öncesinde. Milletimiz, devletimiz, 
bunların üstesinden gelecek güçtedir, muktedirdir ve milletimize karşı yapılan bu saldırılar Türkiye’yi 
yolundan alıkoyamayacaktır. Eninde sonunda bu terör örgütleri, onların arkasındakiler, onların 
destekçileri yok olup gidecektir. 

Aynı şekilde, dün Rus Büyükelçisine yapılan saldırıyı da AK PARTİ olarak kınadığımızı ifade 
etmek isterim. Bu saldırı sadece Rus Büyükelçisine değil, Türkiye ve Rusya arasındaki dostane 
ilişkilere, iki halk arasındaki kardeşliğe yapılmıştır. Türk-Rus ilişkilerine zarar verme amacına dönük 
bu saldırı amacına ulaşamayacaktır. Zira, gerek Rusya gerekse Türkiye oynanan bu kirli oyunun 
farkındadır. Rusya ve Türkiye, terörle mücadele noktasında iş birliğini daha da artıracaktır. 

Saldırının aydınlatılması için devletimiz tüm imkânlarını seferber etmiş bulunmaktadır. 
Türkiye’deki huzuru ve birliği bozmak için yapılan bu tip saldırılar karanlık mihrakların devreye 
sokmak istedikleri kirli bir oyunun parçasıdır. Millet ve devlet olarak bu kirli oyunun farkındayız ve 
fırsat vermeyeceğiz.

Türkiye, büyük ve güçlü bir ülkedir, her türlü tehdidi bertaraf edecek kadar muktedirdir. Saldırıyla 
ilgili tahkikatlar devam etmektedir. Soruşturma neticesinde… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Tamamlayın lütfen Sayın Muş. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) – Saldırıyla ilgili tahkikatlar, soruşturmalar devam etmektedir. Bunların 
neticesinde, bu işi yapan terör örgütü, buna destek olan her kimse, olay aydınlatılacaktır diyorum.

Tekrar, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Muş. 

Gündeme geçiyoruz ve birleşime on beş dakika ara veriyorum. 

Grup başkan vekillerini toplantıya davet ediyorum. 

Kapanma Saati: 15.45
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 16.04

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI 
KÂTİP ÜYELER: İshak GAZEL (Kütahya), Ali Haydar HAKVERDİ (Ankara)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43’üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1.- Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve 36 milletvekilinin, Kadastro Kanunu’na ve Medeni Kanun’a 

aykırı olarak mülkiyet hakkı gasbedilen tapu sahiplerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/393) (x)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

2644 sayılı Tapulama ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’na göre tapulama veya kadastro çalışmaları 
sonucunda verilen tapularla veya Türk Medeni Kanunu’nun 1023’üncü maddesi güvencesinde tapu sicil 
memuru huzurunda yapılan satışlarla gerçek kişiler, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri gayrimenkuller 
üzerinde mülkiyet hakkına sahip olurlar. Yasalara uygun olarak mülkiyet edinilen taşınmazlar üzerinde 
daha sonra 6831 sayılı Kanun’a göre yapılan orman kadastrosu sonucunda özel mülkiyete konu olan 
tapulu yerlere konulan orman şerhleri ve bedeli ödenmeksizin iptal edilen tapular nedeniyle kişiler 
mağdur olmaktadır. Kadastro Kanunu’na ve Medeni Kanun’a aykırı olarak mülkiyet hakkı gaspedilen 
tapu sahiplerinin sorunlarının incelenip, araştırılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için 
Anayasa’nın 98’inci ve TBMM Tüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması 
açılmasını arz ve talep ederiz.

1) İlyas Şeker  (Kocaeli) 

2) Serap Yaşar   (İstanbul)

3) Hilmi Bilgin  (Sivas)

4) Zeki Aygün  (Kocaeli)

5) Halil Eldemir  (Bilecik)

6) Hacı Bayram Türkoğlu  (Hatay)

7) Mustafa Şükrü Nazlı  (Kütahya)

8) Mehmet Akif Yılmaz  (Kocaeli)

9) Cemil Yaman  (Kocaeli)

10) Muhammet Müfit Aydın  (Bursa)

11) Sami Çakır  (Kocaeli)

                                          

(x) (10/393) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin tam metni tutanağa eklidir.
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12) Mustafa Şahin  (Malatya)

13) Yusuf Başer  (Yozgat)

14) Hasan Sert  (İstanbul)

15) Cesim Gökçe  (Ağrı)

16) Ataullah Hamidi  (Batman)

17) Muhammet Balta  (Trabzon)

18) Hüseyin Özbakır  (Zonguldak)

19) Ayşe Sula Köseoğlu  (Trabzon)

20) Ahmet Tan  (Kütahya)

21) Orhan Karasayar  (Hatay)

22) Orhan Deligöz  (Erzurum)

23) Mehmet Akyürek  (Şanlıurfa)

24) Ahmet Sami Ceylan  (Çorum)

25) Emine Yavuz Gözgeç  (Bursa)

26) Selim Dursun  (Sivas)

27) Rafet Sezen  (Edirne)

28) Nazım Maviş  (Sinop)

29) Sami Dedeoğlu  (Kayseri)

30) İsmail Emrah Karayel  (Kayseri)

31) Faruk Özlü  (Düzce)

32) Abdullah Öztürk  (Kırıkkale)

33) Harun Karacan  (Eskişehir)

34) Uğur Aydemir  (Manisa)

35) Mehmet Öntürk  (Hatay)

36) Fevai Arslan  (Düzce)

37) Ali Ercoşkun  (Bolu)

Gerekçe Özeti:

Mülkiyet hakkı iç hukuk ve uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmış olup bir kişinin 
malının bedelini ödemeden rızası hilafına elinden almak tarih boyunca hukuka aykırı bir davranış 
olarak kabul edilmiştir.

1) Anayasa’nın 35’inci ve 46/1’inci maddelerinde mülkiyet hakkı:

“Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.”, “Devlet ve kamu tüzel kişileri kamu yararının 
gerektirdiği hâllerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde 
idari irtifaklar kurmaya yetkilidir.” denilmektedir.

2) Türk Medeni Kanunu’nda mülkiyet hakkı:

683’üncü madde de “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde 
dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.” denilmektedir.
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3) Uluslararası yasalarda mülkiyet hakkı:

Mülkiyet hakkı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’nde temel bir insan hakkı olarak 
sayılmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne eklenen Ek-1 no.lu protokolün “Mülkiyetin 
Korunması” başlıklı 1’inci maddesinde “Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına 
saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır.” denilmektedir.

Mülkiyet hakkı sahibi, Anayasa’mızda, milletlerarası antlaşmalarda ve gerekse Türk Medeni 
Kanunu’nda belirtildiği üzere yasalara uygun olarak özel mülkiyetini dilediği gibi tasarruf edebilme 
imkânına sahiptir. Taşınmaz mülkiyeti “tescil”le kazanılır. Tescil, malikin mülkiyet hakkının tapu 
kütüğüne kaydedilmesidir. Medeni Kanun’un 1025’inci maddesinde, taşınmazı yolsuz tescille kazanan 
üçüncü şahıs iyi niyetli ise onun iyi niyeti korunur.

Mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni hakların herkese karşı ileri sürülebilmesi için bu hakların 
herkes tarafından bilinebilir olması zorunluluğu vardır. Türk Medeni Kanunu’nun 997’nci ve 1007’nci 
maddelerinde “Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutulur.” “Tapu sicilinin 
tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur.”

Aşağıda belirtilen ilkeler ışığında Medeni Kanun’a göre tutulan tapu sicilleri mülkiyet hakkı 
sahiplerini güvence altına almaktadır.

Tescil ilkesi,

Açıklık ilkesi,

Devletin sorumluluğu ilkesi,

Aynilik ilkesi, 

Sebebe bağlılık (İlliyet) ilkesi, 

Talep ilkesi, 

Güven ilkesi.

Tamamlanan kadastro çalışmaları, Kadastro Yasası’nın 11/1 maddesi gereğince otuz gün süreyle 
kanunda belirtilen yerlerde ilan edilir. İlan sonrası kesinleşen kadastro tutanakları tapuya tescil edilir. 
Yapılan bu tescile Kadastro Kanunu’nun 12/3 maddesi gereğince kesinleştiği tarihten itibaren on yıl 
geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz.

Yapılan bu ilan ve duyurular ve kanunda öngörülen hak düşürücü süreler gerçek kişileri bağladığı 
gibi kamu tüzel kişileri de (Orman genel müdürlüğü vs.) bağlamaktadır.

Kadastro Kanunu’nda öngörülen hak düşürücü sürelerden sonra yapılan orman kadastrosu 
çalışmaları sonucunda özel mülkiyete konu yerlerin orman olarak sınırlandırılması ve tapu iptalleri iyi 
niyetli olan hak sahibi kişilerin hak mağduriyetlerine neden olmuştur.

Sonuç olarak, 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince yapılan ilanlar, duyurular ilgili gerçek 
kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır ve bu kanundaki hak düşürücü 
süreler gerçek kişileri bağladığı gibi kamu (Orman Genel Müdürlüğü vs.) ve özel hukuk tüzel kişilerini 
de bağlar. İyi niyetli kişilerin mülkiyet hakkının güvencesi olan Anayasa, milletlerarası sözleşme 
ve Medeni Kanun’da belirtilen ilkeler doğrultusunda devletin sorumluluğundaki tapu siciline göre 
mülkiyet hakkı sahiplerinin bu haklarının korunması ve iptal edilen tescillerin hak sahiplerine iade 
edilmesi için Anayasa’nın 98’inci ve TBMM Tüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis 
araştırma komisyonu kurulmasını arz ve talep ederim.
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2.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve 21 milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/394)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Teknolojinin gelişmesi, insan yaşamında pratik yararlar getirmekle birlikte, alternatif maliyetlere 
de neden olabilmektedir. Motorlu araçların gelişmesi buna bir örnektir. Motorlu araçların gelişmesi 
insan yaşamına büyük katkı ve kolaylık sağlamaktadır. Motorlu araç sayısındaki artış, bu alanda 
yaşanan kazaların ve kazalar sonucunda meydana gelen yaralanmaların, ölümlerin ve maddi kayıpların 
da artması anlamına gelmektedir. İnsan, doğumundan ölünceye kadar geçen sürede, yaya ve araç 
trafiğinin içinde yaşamaya mecbur kalmaktadır. Benzeri yaygın durumun görüldüğü başka bir alan 
yoktur.

Ülkemizde yaşanan trafik kazaları ve bu kazalarda meydana gelen ölüm ve yaralanma oranları, 
konunun bir terör olarak nitelendirilmesine neden olacak türdendir. Her yıl 1 milyonun üzerinde trafik 
kazası sonucu yüz binlerce yurttaşımız yaralanmakta ve binlercesi yaşamını kaybetmektedir. Ülkemiz 
kara yolu ağında 2014 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazaların 
1 milyon 30 bin 498’i maddi hasarlı, 168.512’si ise ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olmuştur. Bahsi 
geçen trafik kazalarında 3.524 kişi hayatını kaybederken, 285.059 kişi yaralanmıştır. 2015 yılında bu 
rakamların artması beklenmektedir.

Trafik kazaları bu denli önemli bir konu olunca uluslararası alanda da çalışmalar yapılmıştır. 
Üye ülkelerden aldığı bilgilerden ve istatistiklerden elde edilen veriler sonucunda Birleşmiş Milletler, 
yol güvenliği ve çevre alanında önlemler almak gereğini duymuş, eylem planları hazırlamıştır. Bunu 
yaparken Dünya Sağlık Örgütünü görevlendirmiş ve tüm üye ülkelerin gerek devlet düzeyinde gerek 
sivil toplum kuruluşları düzeyinde harekete geçmelerini istemiştir.

Trafik kazası ölümlerinin yüzde 50 oranında azaltılmasını hedefleyen Moskova Deklarasyonu, 
2009 yılında İçişleri Bakanlığının da katıldığı toplantıda kabul edilmiştir. Toplantıda alınan karar 
gereğince hazırlanan ve 2011-2020 yılları arasını da kapsayan, Karayolu Trafik Güvenliği On Yıllık 
Eylem Planı uygulamaya konularak en üst düzeyde takibinin yapılması kararlaştırılmıştır. Bununla 
ilgili Başbakanlık Genelgesi, 31 Temmuz 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu eylem planında yer alan en önemli husus, Karayolları Trafik Kanunu’nun Avrupa Birliği 
normlarına uymayan maddelerinin değiştirilmesidir. Bu konuda, ilgili kurumların da görüşü alınarak 
hazırlanan Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üç yıldır beklemektedir.

Dünya Sağlık Örgütünün 2009 yılına oranla yaptığı hesaplamaya göre 2020 yılında yüksek gelirli 
ülkeler grubunda trafik kazalarında ölümlerin yüzde 27 azalması, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
düşük ve orta gelirli ülkelerde ise yüzde 83 artması beklenmektedir. Başka bir ifadeyle bu konuda 
alınması gereken önlemler konusunda derhâl çalışma yapmaya gerek duyulmaktadır.

Kara yolu altyapısından, taşıtlardan, hızlı ve plansız şehirleşmeden, sürücü hatalarından 
kaynaklanan nedenlerle olsa da trafik kazalarının azalmasını sağlamak belli bir bilinç düzeyini de 
gerektirmektedir. Bu konuda siyasi iktidarlara büyük bir görev düşmektedir.

Ulaştırma ve trafik sorunlarının çözümü ve trafik kazalarının önlenmesi sadece kurallara ve 
görevlilere yüklenilmeyecek kadar geniş kapsamlıdır. Bu alanda herkesin, özellikle hükûmetlerin, 
resmî ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, ailenin ve bireyin sorumluluk duyması ve belli 
boyutlarda görev alması gerekmektedir.



TBMM B: 43 20 . 12 . 2016  O: 2

46 

Bu bağlamda, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılması, konunun tarafları, sivil toplum 
kuruluşları, uluslararası alanda çalışma yapan uzman ve akademisyenlerden görüş alınarak bunlar 
için çözüm önerilerinin tespiti amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci 
maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

1) Gürsel Tekin (İstanbul)

2) Muharrem Erkek (Çanakkale)

3) Mehmet Göker (Burdur)

4) Kadim Durmaz (Tokat)

5) Ceyhun İrgil (Bursa)

6) Mustafa Hüsnü Bozkurt (Konya)

7) Orhan Sarıbal (Bursa)

8) Melike Basmacı (Denizli)

9) Kamil Okyay Sındır (İzmir)

10) Elif Doğan Türkmen (Adana)

11) Utku Çakırözer (Eskişehir)

12) Bülent Tezcan (Aydın)

13) Tahsin Tarhan (Kocaeli)

14) Namık Havutça (Balıkesir)

15) Haydar Akar (Kocaeli)

16) Kazım Arslan (Denizli)

17) Nihat Yeşil (Ankara)

18) Yakup Akkaya (İstanbul)

19) Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa)

20) Mahmut Tanal (İstanbul)

21) Dursun Çiçek (İstanbul)

22) Zeynel Emre (İstanbul)

3.- Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ve 21 milletvekilinin, kapatılan Sivas Demir Çelik Fabrikasının 
sosyal ve ekonomik anlamda neden olduğu zararların ve işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/395)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

SİDEMİR, 1987 yılında kurulmuştur. Özelleştirme İdaresi tarafından devlete maliyetinin 300-360 
milyon dolar arasında olduğu belirtilmektedir. 5 Ocak 1998 tarihinde yapılan ihale sonucunda Sivas 
Ortak Girişim Grubuna (SİVYAT AŞ) 9 milyon 679 bin dolar bedelle -7 yılda 7 taksitle ödenmek 
şartıyla- satılmıştır. Bir başka grubun 3.3 milyon dolar daha yüksek teklif vermiş olmasına rağmen, 
“sosyal satış” adı altında devlet zarara uğratılmıştır.

SİVYAT AŞ satış sözleşmesinde yer alan üç yıl süreyle kesintisiz 500 personel istihdam edeceği 
garanti hükmüne karşın sadece 173 işçiye işbaşı yaptırılmıştır. SİVYAT AŞ’nin sadece 1 milyon dolar 
ödemesi ve sözleşmedeki 20 milyon dolarlık yatırım ve üretim kapasitesinin yüzde 50’nin altına 
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düşmemesi taahhütlerini yerine getirmemesi üzerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kentbankın 
SİVYAT AŞ lehine verdiği 6 milyon 776 bin dolarlık teminat mektubunu nakde çevirmiştir. Bunun 
üzerine Kentbank haciz kararı aldırarak 2000 yılı Temmuz ayında fabrikayı satışa çıkarmıştır. TMSF’nin 
Kentbanka el koyması sonrasında fabrika tekrar TMSF’ye geçmiştir.

SİVYAT AŞ Başkanı Selahattin Rüstemoğlu zaman içinde hisseleri kendi üstünde toplayarak 
fabrikanın yüzde 97’sinin sahibi hâline gelmiş ve 2004 sonuna kadar ilk taksit olarak 7 milyon 
dolar ödeme yapması ve buna karşılık icra takiplerinin durdurulması konusunda TMSF’yle protokol 
imzalamıştır. Akabinde de Erol Evcil’le 12 milyon dolar karşılığında satış anlaşması yapmış, TMSF de 
bu satışa onay vermiştir. Erol Evcil bir gün sonra TMSF’ye 2 milyon 390 bin dolar, 14 Ekim 2004’e 
kadar da 5 taksitle 6 milyon 390 bin dolar ödeyerek fabrikayı satın almıştır. İstanbul 12. Ağır Ceza 
Mahkemesinin 2006/313 esasında yargılaması yapılan davada mahkeme 20/10/2008 tarih ve 15 sayılı 
ara kararıyla yönetim kayyumluğunun kaldırılmasına karar vermiş ve 9/1/2009 tarih ve 61 D iş sayılı 
kararıyla da 3 kişiden oluşan denetim kayyumu atamıştır. Bugün itibarıyla da hâlâ denetim kayyumu 
devam etmektedir.

Sosyal amaçlı özelleştirmeden beklenen fayda görülmemiş, devletimize ve milletimize trilyonlarca 
zarar verilmiştir. Yaşanan bu süreç sonunda SİDEMİR’in iyi yönetilmemesi, Sivas ekonomisine telafisi 
mümkün olmayan zararlar vermiş ve önlenemez nüfus kaybına neden olmuştur.

1 Aralık 2015 tarihi itibarıyla SİDEMİR’in kapısına kilit vurulmuş, çalışanların işine son verilmiştir. 
Çalışanların ortalama beş aylık maaşları, kıdem tazminatları, ihbar öneli ve izin yardımları gibi yasal 
alacakları da ödemeyerek mağdur edilmişlerdir. İşveren tarafından tekrar sendikayla anlaşmaya 
varılarak işçilerin işe girişleri başlamış olmasına rağmen geçmiş dönemlerdeki tekrarları gibi sağlıklı 
bir işleyiş olmayacağı da bilinen bir gerçektir.

Bugün itibarıyla SİDEMİR’in devlete olan 630 milyon dolar TL’yi aşan borcunun tahsilinin 
sağlanması ve mağdur olan işçilerin mağduriyetinin giderilmesi, ülkemize ve Sivas’a gerek sosyal 
gerekse ekonomik anlamda neden olduğu zararların araştırılması, kapatılan Sivas Demir Çelik 
Fabrikası işçilerinin sorunlarının tespiti ve ilgili kurum/kişilerle görüşülerek çözüm üretilmesi ve 
gerekirse, 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu gereğince, devlet tarafından el konulması amacıyla, 
Anayasa’nın 98’inci ve İç Tüzük’ümüzün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması 
açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.

1) Ali Akyıldız  (Sivas)

2) Kazım Arslan  (Denizli)

3) Nihat Yeşil  (Ankara)

4) Yakup Akkaya  (İstanbul)

5) Mahmut Tanal  (İstanbul)

6) Nurhayat Altaca Kayışoğlu  (Bursa)

7) Gülay Yedekci  (İstanbul)

8) Cemal Okan Yüksel  (Eskişehir)

9) Tur Yıldız Biçer  (Manisa)

10) Ahmet Tuncay Özkan (İzmir)

11) Aytun Çıray  (İzmir)

12) İlhan Cihaner  (İstanbul)
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13) Fatma Kaplan Hürriyet  (Kocaeli)
14) Niyazi Nefi Kara  (Antalya)
15) Zeynep Altıok  (İzmir)
16) Haydar Akar  (Kocaeli)
17) Ömer Fethi Gürer  (Niğde)
18) Özkan Yalım  (Uşak)
19) Orhan Sarıbal  (Bursa)
20) Necati Yılmaz  (Ankara)
21) Sibel Özdemir  (İstanbul)
22) Aytuğ Atıcı  (Mersin)
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur. 
500 kelimeden fazla olduğu için ilk önergenin özeti okutulmuştur ancak önergenin tam metni 

Tutanak Dergisi’nde yayınlanacaktır. 
Sayın milletvekilleri, önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp 

açılmaması konusundaki ön görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Halkların Demokratik Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 

vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım: 
VII.- ÖNERİLER

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1.- HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir tarafından, 

17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri’de yaşanan bombalı saldırının hemen ardından parti binalarına ve 
çalışanlarına karşı gerçekleştirilen yoğun saldırılarda rolü olanların araştırılması ve gerekli hukuksal 
sürecin başlatılması amacıyla 20/12/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 20 Aralık 2016 Salı günkü birleşiminde 
sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

20/12/2016
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 20/12/2016 Salı günü (bugün) toplanamadığından, grubumuzun aşağıdaki 
önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla 
arz ederim. 

   Filiz Kerestecioğlu Demir
   İstanbul
   Grup Başkan Vekili
Öneri: 
20 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Milletvekili Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu Demir 

tarafından verilen 3325 sıra numaralı, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri’de yaşanan bombalı saldırının 
hemen ardından parti binalarımıza ve çalışanlarımıza karşı gerçekleştirilen yoğun saldırılarda rolü 
olanların araştırılması ve gerekli hukuksal sürecin başlatılması amacıyla Türkiye Büyük Millet 
Meclisine verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere 
bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 20/12/2016 Salı günlü birleşiminde sunuşlarda okunması 
ve görüşmelerin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir. 
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BAŞKAN – Halkların Demokratik Partisi grup önerisinin lehinde ilk olarak Iğdır Milletvekili 
Mehmet Emin Adıyaman konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Adıyaman. (HDP sıralarından alkışlar) 

MEHMET EMİN ADIYAMAN (Iğdır) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz üzere, bu son günlerde parti teşkilatlarımıza yönelik yüzlerce, 
maalesef, çirkin ve ırkçı saldırılar gerçekleşmiş oldu. Bu kapsamda vermiş olduğumuz araştırma 
önergesinin Genel Kurulda kabul edileceğini ümit ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Gerçekten, bu ülkede neler oluyor? Bu 
ülkeyi kim yönetiyor? Son bir yıl içerisinde 20’yi aşkın büyük bombalamalar gerçekleştirildi. En son, 
dün, Rusya Büyükelçisi bir suikastla gitti ve suikastı gerçekleştiren, bizatihi, burada, İçişleri Bakanının 
sorumlu olduğu polis teşkilatından bir polis memuru ve bu polis memuru, 17-25 Aralık sonrası kadroya 
alınmış bir polis memuru. Şimdi, 17-25 Aralıktan bu yana sürekli bir biçimde, Hükûmet ve iktidar 
partisi, Fetullah Gülen Cemaati’nin paralel bir yapı oluşturduğunu iddia etti ama bu polis, 17-25 
Aralıktan sonra kadroya alınmış ve Rus Büyükelçisine yönelik bir suikastı gerçekleştiriyor. 

Ortada bu kadar ciddi olaylar yaşanırken, son bir yılda yüzlerce insanımız hayatını kaybederken 
Hükûmet ve özel olarak da İçişleri Bakanı sütten çıkmış ak kaşık misali hiçbir siyasi sorumluluğunun 
farkında olmayarak ya da siyasal sorumluluğu üstlenmeyerek sadece ve sadece hamaset söylemleri 
üzerinden, ötekileştirme üzerinden, başta partimiz olmak üzere muhalif kesimleri hedef göstererek 
konuşmalar veya mesajlar vermekten öteye gitmemektedir. Hâlbuki gelişmiş demokratik bir ülkede, 
örneğin, İskandinav ülkelerinde bir sivil hukuka aykırı bir şekilde öldürülmüş olsa bir saat bile 
beklemeden İçişleri Bakanı istifa eder ama ülke kan gölüne çevrilmiş durumda; her gün saldırılar, her 
gün ölüm, her gün şehir yıkımları, her gün anaların gözyaşları ama Hükûmet hâlâ üste çıkmaya, hâlâ 
muhalefet partisiymiş gibi âdeta kendi kendine muhalefet edercesine söz ve söylemler geliştirmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu söylem kapsamında elbette birtakım ırkçı, kafatasçı kesimler de kendisine 
vazife çıkararak birtakım eylemler içerisine girmek durumunda kalıyor. Bakın, son iki gün içerisinde 
Kayseri il binamız yakıldı ve Kayseri il binamıza bir siyasi partinin bayrağının çekilmesi için bizatihi 
Kayseri Belediyesine ait bir zabıta ve itfaiye aracı bu konuda yardım ediyor. Yalova’da parti binamız 
kuşatıldı, yakıldı; 7 yaşındaki bir çocuk dâhil olmak üzere, parti yöneticilerimiz çok önemli bir linç 
olayından kıl payı kurtarılmış oldu. İstanbul’da Bayrampaşa, Üsküdar, Bağcılar ilçelerimiz saldırıya 
uğradı. Kartal ilçe teşkilatımız yağmalandı ve resmî evraklar gasbedilerek, sosyal medyada bizim 
yöneticilerimiz ve üyelerimiz teşhir edilerek hedef gösterildi. Yine, İstanbul Beşiktaş ilçemiz, Pendik, 
Ataşehir, Şişli, Ümraniye ilçelerimiz saldırıya uğradı. İzmir Bornova ve Buca ilçelerimiz -kısa kısa 
geçiyorum- Bursa Yıldırım ilçemiz, Adana Çukurova ilçemiz, Konya Ereğli, Tekirdağ Süleymanpaşa; 
Sakarya, Erzincan, Çanakkale il binalarımız ve -yine, Çanakkale il binamıza yapılan saldırı ve yakma 
girişimini engellemek isteyen 2 parti yöneticimiz gözaltına alınıyor- Kocaeli, Eskişehir ve Ankara 
-genel merkezimiz dâhil olmak üzere- Keçiören, Yenimahalle ilçelerimiz saldırıya uğradı. 

Değerli arkadaşlar, işte, AKP iktidarına aykırı bir söz söyleyen, sosyal medyada “tweet” atan bir 
insan bir saat içerisinde tespit edilip gözaltına alınabiliyorsa… Bu kadar çok saldırı, organize bir biçimde, 
aynı saatlerde ve bütün il ve ilçe teşkilatlarımıza yönelik bu saldırı, nedense iktidar partisi tarafından 
ya da Hükûmet tarafından görülemiyor, sanıklar tespit edilemiyor, sanıklar hakkında hiçbir soruşturma 
yürütülmüyor. Bu, açık bir şekilde, Türkiye’nin 3’üncü büyük partisi olan Halkların Demokratik 
Partisini şeytanlaştırmaya, linç girişimlerine maruz bırakmaya, siyaset faaliyetlerini yürütmekten 
alıkoymaya yönelik, iktidar partisinin, Hükûmetin ve İçişleri Bakanının açık bir tutumudur. 
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Değerli arkadaşlar, Halkların Demokratik Partisinin söylemi nettir. Biz ülkemizde barışı, 
demokrasiyi ve tüm farklılıklarla, ayrı inançlarda, ayrı etnik kökenden olan tüm insanlarımızın ortak 
yaşam paradigmasını savunuyoruz ve ülkemizin tüm sorunlarının ancak ve ancak diyalog, müzakere 
yoluyla çözüleceğine inanıyoruz, bunun mücadelesini veriyoruz. Bu söyleme karşıt olan her söylem 
-ki başta iktidar partisi olmak üzere- savaşı, çatışma dilini, ötekileştirmeyi… Farklı inanç ve etnik 
aidiyetleri yok sayan, bunları ötekileştiren, bunların hak ve hukukunu tanımayan anlayış, ülkemizi 
ancak savaş girdabına, ancak çatışma girdabına, ancak halklarımız arasında ayrışmaya ve ülkemizi bu 
söylemle iç savaşa götürmekten öteye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bu saldırılar tesadüfi değildir; bu saldırılar, 7 Haziran sonrasında partimize 
yönelik, iktidarın linç girişiminin bir devamıdır. Türkiye’nin 3’üncü büyük partisi olan, barış ve 
demokrasiyi, halklarımızın ortak yaşam iradesini ısrarla savunan partinin eş genel başkanları ve 10 
milletvekilini hukuka aykırı, Anayasa Mahkemesinin içtihadına rağmen -Anayasa Mahkemesinin 
geçmişte partimiz üyesi bir milletvekili dâhil olmak üzere değişik partilerden milletvekilleri hakkındaki 
o önemli içtihadı- ki bütün siyasal partileri, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını ve herkesi bağlayan 
o içtihat kararına rağmen bugün hukuk dışı bir şekilde partili milletvekillerimiz ve eş başkanlarımızın 
tutuklu olması olsa olsa hukuku tanımazlıktır, Anayasa Mahkemesini yok saymaktır, Anayasa’yı yok 
saymaktır. Hadi tutukladınız, işin kolayına kaçıyor AKP, her seferinde “Yargı işidir, biz karışmayız.” 
Peki, tutuklama yargı işi, karışmıyorsunuz; hadi bunu anladık ama cezaevinde uygulanan koşullar 
yargı kararı değildir, idari karardır. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlıdır cezaevleri ve 
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Adalet Bakanına bağlıdır. Sizin, cezaevinde milletvekillerimize 
uyguladığınız tecrit politikası doğrudan doğruya sizin kararınızdır, yargının kararı değildir. Bu karar, 
bu uygulamalar, tek koğuşta tutma, milletvekilleri olarak biz arkadaşlarının gidip görüşme hakkını 
elimizden almanız, yakınlarıyla görüşmeleri, avukatlarıyla müzakere veya görüşme yaparken 
hukuki zemindeki bütün görüşmelerine el konulması tamamen sizin direktif ve kararlarınızla verilen 
kararlardır. Bunun yargıyla hiçbir bağlantısı yoktur, bu idari bir karardır, bu tamamen öç alma, intikam 
alma kararıdır ve bu kararı siz 7 Hazirandan itibaren vermiş oldunuz. 

Değerli arkadaşlar, bu zihniyet, bu akıl, bu ülkeyi olsa olsa felakete götürür; halklarımız arasındaki 
duygunun, birlikte yaşamın, eşit yaşamın, birbiriyle kaynaşmanın arasına hançer sokmadır. Bu anlayış 
bir felakettir. Son bir kez daha uyarıyoruz, bu zihniyetten…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET EMİN ADIYAMAN (Devamla) – …bu politikanızdan vazgeçin diyoruz.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Adıyaman.
Halkların Demokratik Partisi grup önerisinin aleyhinde ilk olarak Kayseri Milletvekili Sayın Taner 

Yıldız konuşacaklar.
Buyurun Sayın Yıldız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
TANER YILDIZ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; heyetinizi saygıyla 

sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 
Öncelikle, hem Kayseri’de hem de geçen hafta Beşiktaş’ta yaşanan hain ve menfur saldırıdan dolayı 

şehit düşen bütün kardeşlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Bu arada, yaralananlara da 
Cenab-ı Hak’tan acil şifalar temenni ediyorum.

Türkiye farklı acılarla farklı zamanlarda tarihi boyunca da karşılaştı. Birliğini beraberliğini, 
gelişmesini ve büyümesini engellemeye çalışanlara daima, her zaman olduğu gibi karşı koydu, karşı 
durmasını da bildi. 
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Türkiye’de Meclis siyasetin gücünü, varlığını ve iradesini simgeleyen ana çatıdır ve burada 
bulunan bütün partiler Türkiye’nin birliği ve beraberliği için eğer siyaseti ön plana çıkarmak istiyorlarsa 
siyasetin yapılacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

HDP için de birçok fırsatlar ortaya kondu. Bugün herkesin şapkasını önüne koyup sorgulaması 
lazım. İsminizi aldığınız, açılımını yaptığınız bütün bu yapı içerisinde -ki Türkiye’de bir tane Türk 
milleti vardır, halkımız bir tanedir, velev ki siz ayırdınız- onlarla alakalı ne kadar istismar edip ne 
kadar etmediğinize, hep beraber sizlerin öncelikle bakmanız lazım. Açık bir ifadeyle söyleyeyim 
değerli arkadaşlar: Bir kere, hiçbir siyasi partinin, HDP’nin de binalarının bir şekliyle yağmalanmasını, 
provokasyona tabi tutulmasını hiçbir şekilde mazur ve makul göremeyiz, bunu hiçbir şekilde farklı 
yönde izah edemeyiz ama bunun bu noktaya gelmesinde partinin takındığı tavrı da gözden geçirmemiz 
lazım. Geçen hafta Beşiktaş saldırısıyla alakalı burada gruplar hep beraber bir bildiriye imza 
koydular. O bildiri çok açık ve net bir mesaj yayınlıyordu ve şunu söylüyordu: Türkiye’nin birliğine, 
beraberliğine konacak katkıyı tek yürekten hissettiğimize dair… Niçin o bildiriye imza koymuyoruz? O 
zaman vatandaş bunu farklı anlıyor, vatandaş burayı izliyor, oy verdiği partileri de izliyor ve HDP’nin 
de bugün… Kürt kardeşlerimiz, verdikleri oyların hendeğe dönüşmesini, tahvil edilmesini hiçbir 
şekilde anlamadıklarını her gittiğimiz yerde bize söylüyorlar. O yüzden, değerli arkadaşlar, bakın, 
sorumluluğumuzu bileceğiz. 

Ben şu anda büyükşehir belediye başkanımızla bir kez daha konuştum. O gün saldırının olduğu 
anda bütün bakanlarımız, milletvekili arkadaşlarımız, valimiz, Emniyet müdürümüz, bütün devlet 
erkânı da hep beraber oradaydık. Belediye, HDP parti levhasını sökmek için gitmedi, provokatörlerin 
çıkarttığı yangını söndürmek için gitti; görüntülerde mevcut. Bugün muhtelif illerde, hassasiyeti tahrik 
edilmek istenilen illerde HDP binasına yapılan saldırıyı -bir kez daha söylüyorum- makul görmüyoruz. 
Ama bununla alakalı, tekrar tutanaktan okuyorum: “Ümraniye ilçe binasının çatısına 2 şahıs çıkıyor. 
Onu indirmek üzere giden polis sekizinci kattan düşüyor ve şehit oluyor.” Çatıya çıkanlardan 1’i 
Ramazan Mustafa Yaylacı isimli şahıs. Bu şahıs, DHKP-C, DEV-YOL devrimci yapılanmasında 
bulunuyor. Şimdi, benim buradan hangi anlamı çıkartmam lazım? Orada provokatif çalışanların, 
provokasyonu oluşturanların kimliğine bu manada bakmak lazım. İçişleri Bakanlığımız bununla alakalı 
her türlü girişimlerini de yaptı ve büyükşehir belediye başkanımız da, Emniyet müdürümüz de, valimiz 
de Kayseri’de özellikle, provokasyona bu tür açık bir yapılanmanın karşısında olduğunu hem devlet 
olarak hem de millet olarak gösterdi. Sağduyunun elden bırakılmaması lazım geldiğini her platformda 
söylüyoruz. Bu Türkiye’de 78-79 milyonumuzla beraber biriz ve beraberiz. Bunu, farklı noktalara 
çekmeye çalışmanın kesinlikle provokasyonla alakalı olduğunu bir kez daha söylemem lazım. 

Siyaset söz sahibi olsun ama Türkiye Büyük Millet Meclisinde olsun. Bu ülkenin idaresine irade 
koyacak yapı Türkiye Büyük Millet Meclisinde şekilleniyor. Ama unutmayalım ki 15 Temmuz diye çok 
enteresan, önümüzdeki kuşaklarda çokça konuşulacak olan bir hadise gerçekleşti. 

15 Temmuz, yalnızca Türkiye siyaset tarihinin değil, ikili muhasebe tutan bütün terör örgütleriyle 
beraber siyasi kimlik taşıyanlar, STK’larla alakalı, bankalarla alakalı, yapılanmalarla alakalı, çifte 
muhasebe kim tutuyorsa onunla alakalı tekrar gözden geçirilmesi gereken önemli bir “case”dir, önemli 
bir başlıktır. O yüzden, bu, yalnızca Türkiye siyaset tarihinde değil, FETÖ yapılanmasının... Özellikle 
dün -kendisiyle uzun süre mesai yaptığım- Rusya’nın Türkiye Büyükelçisinin de hunharca öldürülmesi, 
katledilmesindeki farklı gelişmeleri önümüzdeki günlerde hep beraber izleyeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, bu ülke hepimizin. Özellikle, benim HDP’ye bir tavsiyem var: Bu ülkede 
HDP binalarının provokasyona tabi tutulmasıyla alakalı ya algıyı değiştireceksiniz ya da gerçeği 
değiştireceksiniz ama ikisinden birini mutlaka değiştirmeniz lazım. Eğer siz bu konuda samimiyseniz 
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PKK’nın terör örgütü olduğuyla alakalı bu bildiriyi sizin açıkça söyleyebilmeniz lazım, bunu her tarafta 
söyleyebilmeniz lazım. Bizim şehit cenazelerine katıldığımızda yüreğimizden hissettiğimiz acıyı, 
aynı şekilde sizin hissediyor olmanız ve bunu beyan ediyor olmanız lazım; vatandaşımızın aynı acıyı 
hissettiğinizi bir şekliyle hissedebilmesi lazım. O yüzden, mutlaka bir şeyi değiştirmeniz gerekiyor. 
Ben, bunu, yine Türkiye’nin birliği, beraberliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında hep 
beraber yapılacak çalışmalar için söylüyorum. 

Mesela, cumartesi günü, 1 kilometre boyunca bir bayrakla, inşallah, Kayseri’de Millî Beraberlik 
Platformu olarak saat 14.00’te yürüyüş yapılacak. Burada, bütün partilerin -mademki aynı şeyi 
hissediyorlar- çok rahatlıkla bunun altına girebilmesi lazım. O gün, orada, MHP’den milletvekili 
arkadaşımız vardı, CHP’den milletvekili arkadaşımız vardı; aynı şekilde, AK PARTİ’li milletvekili 
arkadaşlarımızla beraber kol kola girip terör karşısında bir şekliyle hep beraber fotoğraf verdiler. 
O yüzden, ben, buradaki hassasiyeti en fazla üzerinde taşıması gereken, en fazla bunu ülkemize 
hissettirmesi gereken yapının çok açık bir şekilde HDP olduğunu bir kez daha söylemem lazım. 

HİŞYAR ÖZSOY (Bingöl) – Suç bizim mi yani?

TANER YILDIZ (Devamla) – Şehit cenazesinde, Yasin kardeşimizin şehit cenazesinde 2 şehidimiz 
vardı Beşiktaş’tan. O şehit cenazesine CHP çelenk göndermiş. Biz çelengin -biraz önce milletvekili 
arkadaşımız söyledi- kesinlikle parçalanmasının, orada yok edilmesinin taraftarı değiliz. Sordum kim 
bunu yaptı diye, “O anki şehidimizin amcasının oğlu yaptı.” dediler. Ondan sonra, CHP, ikinci kez 
çelenk getiriyor. Arkadaşlar, oradaki ortamı görmemiz lazım. 

Bakın, Yasin dediğimiz arkadaşımız, şehidimiz, ailesi bize emanet olan değerli kardeşimiz… Pazar 
günü ailesini ziyarete gittim tekrar bütün milletvekili arkadaşlarımızla beraber. Altı ay önce gördüğü 
bir rüyasını anlatıyorlar: Büyük bir cami, caminin avlusunda 2 cenaze, bayraklara sarılmış. Sanki 
bugünü önceden görmüş demiyorum, aynısıyla tarif ediyor. Diyor ki: “Bunlar kimler?” Diyorlar ki: 
“Ya, sen tanımıyor musun? Burada sen yatıyorsun.” “Ya, nasıl olur, ben şu anda hayattayım.” diyor. 
Ablası anlattı bunu bana. Diyor ki: “Hayır, burada yatan sensin, 2 şehit geldiniz ve bunlar kaldırılacak, 
tarafımızdan kaldırılacak.” Ve bunu ailesine anlatmıyor, arkadaşına diyor ki: “Eğer ben şehit olursam 
bunu sana emanet ediyorum, ondan sonra anlatırsın.” 

Arkadaşlar, kanını, canını, bütün benliğini bu ülkeye hasretmiş olan insanlara karşı, herkesin aynı 
şekilde bu acıyı hissettiğini beyan etmesi ve bunu ibraz etmesi gerekiyor. 

Bütün bu duygu ve düşüncelerle heyetinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIRIM (Muş) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Yıldırım…

AHMET YILDIRIM (Muş) – Şimdi, sayın hatip partimizin ismini alış biçiminden bildiriye imza 
atmayışımıza, ya algıyı ya kendimizi değiştirmeye varıncaya kadar açık sataşmada bulundu. İç Tüzük 
69’a göre…

BAŞKAN – Aslında eleştirilerini sundu ama buyurun, iki dakika söz vereyim size. 

AHMET YILDIRIM (Muş) – E, bundan sonra o zaman partimizin ismini alırken onlara soralım. 
Partimizin adını alış biçimini eleştirdi Sayın Başkan. 

BAŞKAN – Peki. 
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VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ın HDP grup önerisi 

üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması
AHMET YILDIRIM (Muş) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Şimdi, her parti özgün kurulur ve partiler farklı düşündükleri, farklı örgütlendikleri, farklı toplum 
ve ülke tahayyüllerine sahip oldukları için farklı örgütlenirler. Eğer sizin burada söyledikleriniz gibi 
düşünüyor olsaydık ayrı örgütlenmez, gelir sizin partinizde siyaset yapardık. Çok partili hayat bunun 
için vardır. 

İkinci bir husus: Şimdi, biz HDP’yi geçelim Sayın Yıldız. Hadi, bildiriye imza koyan diğer 2 
partiye sorun bakayım, acaba o bildiri ortak bildiriyse birer kelime dercedebilmişler mi o bildiriye? 
“Biz bir bildiri hazırladık, gelin imzalayın.” Bu, noter mi ya? Allah aşkına, bu, milletin iradesine 
saygısızlık değil mi? Bizim kendimize göre kelamımız, kendimize göre aklımız, izanımız, ferasetimiz 
var. Gelirsiniz boş bir kağıtla “Hep beraber duygu, düşüncelerimizi ve toplumsal hassasiyetlerimizi 
birlikte şuraya dercedelim.” dersiniz, biz de baştan konuşuruz. Ama, hiçbir şey yok; “Biz bir bildiri 
hazırladık, gelin imzalayın.” 

Kaldı ki eğer hassasiyetler ve toplumun duygularını ifade etme ve buna tercüman olmaysa mesele, 
bizim bildirimizin sizinkinden farklı bir tarafı yok. Ama, biz önümüze getirilmiş, hazır konmuş bildiriler 
üzerinden hiçbir şey yapmayız, açık ifade ettiğimiz bu. Bu, olayı kınamadığımız falan anlamına gelmez. 

Bir diğer husus: Hadi bu kadar yüceltiyorsunuz da… Bakın, dünkü, daha üzerinden on üç on 
dört saat geçmiş bir olaydan söz edelim. Ya, dün sanki Rus Büyükelçisini Peşaver’den gelmiş bir 
militan öldürmüş, sanki Rakka’dan gelmiş bir militan öldürmüş. Allah aşkına, daha iki yıl önce sizin 
iktidarınızın yönetiminde olan bir polis okulunun tedrisatından geçmiş bu ya. Hiç sorgulayamayacak 
mıyız? Yani, bu ülkedeki güvenlik güçleri hangi ferasetle, hangi eğitim anlayışıyla yetişiyorlar da bu iş 
ve işlemleri yapıyorlar? 

Onun için, güvenlik güçlerinin partilere bakış açısının eşit mesafede olduğu bir ülke gerçekliği 
lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AHMET YILDIRIM (Devamla) – Ya değilse… 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 

AHMET YILDIRIM (Devamla) – …çok açık ifade ediyorum, polisler tarafsızlığını yitirmiş bir 
şekilde, bakın büyükelçi öldürebilecek kadar bir noktaya varabiliyorlar. 

Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

FATMA BENLİ (İstanbul) – Bu kadar provokasyon üzerine bunu söyleyebiliyorsunuz ya, bravo 
yani!

HASAN BASRİ KURT BAŞKAN (Samsun) – Bir teröristin yaptığını nereye bağlıyorsun. 

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Altay…

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Taner Yıldız konuşmasında Kayseri’deki bir 
cenazedeki çelenk krizini gündeme getirmek suretiyle, âdeta -algı öyle- bu cenazelerin provoke ve 
suistimal edilmesini çok doğal, çok olağan bir işmiş gibi hem Genel Kurula hem kamuoyuna yansıttı. 

İlaveten, bu çelenk meselesinin peşine de…
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TANER YILDIZ (Kayseri) – Doğru bulmadığımı söylüyorum.

ENGİN ALTAY (Devamla) – …”Herkesin aynı acıyı hissettiğini hissettirmesi lazım.” diyerek sanki 
şehitlere sadece AKP’liler üzülüyor, diğerleri seviniyor algısını, seviniyor denmese bile umursamıyor 
algısını açıkça oluşturmuştur. Bu da çok açık bir sataşmadır. Söz talep ediyorum.

BAŞKAN – Buyurun.

İki dakika.

2.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ın HDP grup önerisi 
üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Sayın Yıldız, uzun süre Hükûmet üyeliği yaptınız. Bu konuşmanızı 
size yakıştıramadım. 

Ben, bu Parlamentoda çeşitli defalar, kim kin, kan, terör üzerinden siyasette bir şey umuyorsa 
Allah onu kahretsin demiş adamım. İnsanların ve siyasi partilerin vatanseverliğini, ölen kayıplarımıza 
yönelik hassasiyetlerini sorgulamak kimseye düşmez. Ama Kayseri’de meydana gelen, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanının çelengine yönelik saldırıyı, âdeta, anın duygusallığı içinde masum bir 
refleks gibi görmeniz…

TANER YILDIZ (Kayseri) – Yok, yok.

ENGİN ALTAY (Devamla) - …benim, bu söylediklerinizi yadırgamama yol açtı.

TANER YILDIZ (Kayseri) – Açıkça söyledim ben onu.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Sayın Bakan, bu memlekette -biraz sonra söyleyecektim ama- şehit 
cenazelerinde şu hareketi yapanlar, işte o şehide, o şehidin ölümüne sebep olan o kutsal davaya en 
büyük ihanet edenlerdir; aynı şekilde, bu hareketi yapanlar da öyledir. (CHP sıralarından alkışlar) Kim 
bu şehit cenazelerini siyaseten istismar ediyorsa Allah’ım kahretsin. Kimse bu milleti aptal, saf, salak 
yerine de koymasın. AK troller vardı iktidar partisine yönelik her türlü eleştiriye karşı, sosyal medyadan 
muhalefete dile gelmez, dile alınmaz küfürler, hakaretler yağdıran. Bunların nereden beslendiğini 
biliyoruz. Şimdi AK provokatörler var, cenazelerde Türkiye’yi, Türkiye’nin içinde bulunduğu hâli 
suistimal eden, istismar eden insanlar var. Bu insanlara, önce, iktidar partisi olarak sizin haddini 
bildirmeniz lazım. Cumhuriyet Halk Partililerin şehit cenazelerine katılmalarını bu yolla engelleyerek 
kendinize siyaseten bir şey devşirmeyi, destek devşirmeyi düşünüyorsanız -böyle olmamasını umarım- 
bu ayıptır, bu günahtır, bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir.

Genel Kurulu saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

TANER YILDIZ (Kayseri) – Niye “Kol kola gezdik.” dedim ben Engin Bey? CHP ve MHP niye 
kol kola gezdik?

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Olur mu abicim, “Anlayışla karşılamak lazım.” diyorsun ya.

TANER YILDIZ (Kayseri) - Hayır, niye kol kola gezdik? 

ENGİN ALTAY (İstanbul) – “O, şehidin amcasının oğlu…” 100 amcasının oğlu olur bu insanın 
ya, öyle şey olur mu ya? 

TANER YILDIZ (Kayseri) - Onu söylüyorum “Kol kola gezdik.” diye.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Kim kol kola geziyor abicim ya?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…
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Yalnız, şu saptamayı da yapmam lazım: Sayın Yıldız hem HDP binalarına karşı saldırıların hem 
de CHP’nin çelenginin yakılmasının bir provokasyon olduğunu ve karşı durduğunu da ifade etti. Bunu 
tekrar vurgulamakta yarar gördüm.

Buyurun Sayın Usta.

ERHAN USTA (Samsun) – Hem Sayın Engin Altay hem de Sayın Ahmet Yıldırım konuşmasında 
partimize sataşmışlardır. 

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Hayır, biz sataşmada bulunmadık. 

ERHAN USTA (Samsun) – Yani işaret, o işaretin ne anlama geldiği, istismar anlamında…

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Cenazede bu işareti doğru kabul ediyorsanız sataştım, buyurun, söz 
alın.

BAŞKAN – Sayın Altay, ben karar vereyim isterseniz.

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Hayır, hayır, ben meramımı söyleyeyim Sayın Başkan. Cenazede bu 
da yanlış, bu da yanlış; ayıptır, ikisi de ayıptır.

AHMET SELİM YURDAKUL (Antalya) – Meclis Başkan Vekili karar verecek.

BAŞKAN – Peki, buyurun Sayın Usta. 

Size de bir söz hakkı tanıyalım.

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Böyle şey olur mu ya?

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Dur bakalım, belki başka bir şey söyler Engin, niye 
heyecanlanıyorsun?

AHMET SELİM YURDAKUL (Antalya) – Niye heyecanlanıyorsun hakikaten?

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Niye heyecanlanayım? Konuşuyorum ben ya, ne heyecanlanması? 
Meclis burası ya, Meclis burası.

AHMET SELİM YURDAKUL (Antalya) – Meclis Başkan Vekili var burada.

BAŞKAN – Sayın Altay… 

Sayın milletvekilleri, lütfen, rica ediyorum.

3.- Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ile İstanbul Milletvekili 
Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşması nedeniyle konuşması

ERHAN USTA (Samsun) – Şimdi, değerli arkadaşlar, biz bir devletiz, biz bir milletiz. Milletin 
ortak değerleri vardır. Ortak değerlerimiz konusunda… Elbette düşüncelerimiz farklı olabilir ama 
ortak değerlerimiz nedir? Ülkenin birliği, bütünlüğü bir ortak değerdir. Bu ülke için canını veren, 
şehit olmuş bir askerimiz, polisimiz varsa onun cenazesine sahip çıkmak, onun ailesine sahip çıkmak 
bizim ortak değerlerimizdir. Biz bunların üzerinden hiçbir şekilde siyaset yapılmasını doğru bulmayız, 
onu söyleyeyim bir defa. Orada münferit olarak birilerinin bir kısım işaretler yapmış olması kurumsal 
anlamda siyasi partileri o anlamda bağlamaz. Elbette ki her bir ferde nasıl davranacağı konusunda bir 
şey söyleme imkânımız yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak -hele hele şehitler üzerinden, özellikle 
dikkat ediyoruz buna- hiçbir şekilde istismar anlamına gelecek bir şey yapmamak konusunda çok 
dikkatli davrandığımızı düşünüyorum. 

Şimdi, diğer bir konu, yeri gelmişken, bu HDP’nin binalarının kundaklanması meselesi. Genel 
Başkanımız da ifade etti, biz hiçbir şekilde bunları doğru bulmuyoruz. 
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Öbür taraftan, “bildiri” denildi. O bildiri hep birlikte hazırlandı, Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
biz katkı verdik yani bizim önümüze konulan bir metni imzalanmış filan değiliz; onu da düzeltmemiz 
lazım. 

Bir de bu bayrak meselesinde de Kayseri’de HDP binasına asılan bayrağı biz kimlerin astığını 
bilmiyoruz. Onun, bizim teşkilatlarımızla, bizim partimizle bir alakası yoktur. Bunun da bilinmesini 
istiyoruz. 

Bizim, hele hele böyle hassas dönemlerde birlik, beraberlik vurgusu yapmamız lazım; bakın, 
ayrıştırıcı cümlelerden kaçınmamız lazım. Böyle, bazen çok heyecanlı oluyoruz, birtakım şeyler 
söylüyoruz, burada konuştuklarımızın dışarıda yansımaları çok farklı oluyor. Buna, özellikle bu 
dönemde çok özen göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. 

Genel Kurulu saygıyla selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

VII.- ÖNERİLER (Devam)
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
1.- HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir tarafından, 

17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri’de yaşanan bombalı saldırının hemen ardından parti binalarına ve 
çalışanlarına karşı gerçekleştirilen yoğun saldırılarda rolü olanların araştırılması ve gerekli hukuksal 
sürecin başlatılması amacıyla 20/12/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş 
olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 20 Aralık 2016 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda 
okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN - Şimdi, Halkların Demokratik Partisi grup önerisinin lehinde, son olarak İstanbul 
Milletvekili Mehmet Bekaroğlu konuşacaklar. 

Buyurun Sayın Bekaroğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Tabii, son günlerde yaşamış olduğumuz elim olaylardan dolayı hepimiz üzgünüz, gerçekten ne 

söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Geçtiğimiz günlerde iki patlamada çok sayıda güvenlik görevlisi polis ve 
askeri kaybettik. Dün, Ankara’da, başkentte, Rusya Büyükelçisi, çok elim bir suikastla öldü. 

Değerli arkadaşlar, hemen şunu ifade edeyim: Her üç olayda da -hiç kimse kızmasın- ciddi 
bir güvenlik zafiyeti var. Terörün tek sebebi budur filan anlamında söylemiyorum ama baştan 
söyleyeyim: Gerçekten, terörle mücadelede önde olan bir komanda birliği askerlerine öyle bir saldırı 
yapılabileceğini, oraya gelinebileceğini tahmin etmek bir mesele mi arkadaşlar? O insanlar bir halk 
otobüsüne bindiriliyor ve korumasız bir şekilde gidiyorlar. 

Dün, yaşadığımız olayda, Rus Büyükelçinin öldürülmesinde gerçekten ciddi bir güvenlik zafiyeti 
olduğu çok açık. Öldüren insanın, bir şarjör mermisi olan insanın canlı yakalanmaması da çok manidar 
değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlar, ülke, çok hızlı bir şekilde bir karanlığın içine doğru çekiliyor; bunu görüyoruz, 
bunu hissediyoruz hep beraber. Yıllar önce, çok da değil üç beş sene önce İstanbul’da yapılan Suriye 
barışıyla ilgili bir toplantıda, orada, Suriye’de hem iktidarın hem de muhaliflerin bulunduğu bir 
toplantıda, onlara Irak’ı örnek göstererek Suriye’nin de böyle olabileceğini ve birbirleriyle uğraşırken 
bir ülkenin, hepsinin ortak vatanının yok olabileceğini söylemiştim. Aynı şeyi burada söylemek 
istemiyorum değerli arkadaşlarım ama maalesef, çok hızlı bir şekilde buraya doğru gidiyoruz eğer biz 
burada bir şey yapmazsak.
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Evet, Türkiye büyük bir saldırı altında, terör olayları var; canlarımızı, çocuklarımızı kaybediyoruz; 
elbette üzgünüz, elbette öfkeliyiz ama ülkeyi yönetenler öfkeyle hareket etmez değerli arkadaşlarım; 
ülkeyi yönetenler, sağduyuyla, sükûnetle, suhuletle ve en önemlisi de hukuk içinde hareket ederler. En 
başta bu sizin görevinizdir, iktidar partisi olarak sizin görevinizdir; bu millet size bu ülkeyi yönetme 
görevi vermiştir değerli arkadaşlarımız. Ama Hükûmet kendisine hiçbir şeyi yakıştırmıyor, hep ötekileri 
eleştiriyor; HDP’yi, CHP’yi. Sayın Bakanın CHP eleştirisini gerçekten çok yadırgadım, sanki olayı 
normal gibi karşılıyor. Bir kere, arkadaşlar, bir kere durup bakın, “Biz nerede yanlış yapıyoruz, bizim 
hatamız, sıkıntımız, problemimiz ne?” Bir kere sorun, ne olur yani. 

Şimdi, Sayın Bakan çıkıyor, intikamdan söz ediyor büyük bir olaydan sonra; bir başka Bakan 
“Şehit olalım.” diyor; bir başka milletvekili çıkıyor, yazı yazıyor, CHP’yi, ülkenin ana muhalefet 
partisini terör listesinde sayıyor değerli arkadaşlar. HDP binalarına saldırılar var, oraya gidenler 
“Geldik, yoktunuz.” yazıyor. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten nereye gidiyoruz? Evet, provokasyonlar var, en son Rusya 
Büyükelçisinin öldürülmesinde gördük. Ülke çok kırılgan, bunu biliyoruz; provokatörler iş başında, 
bunu biliyoruz ama bunlarla ilgili tedbir alacak olan sizsiniz değerli arkadaşlar. Tamam, muhalefet 
ortama uygun bir şekilde konuşsun, germesin ama geriye doğru şöyle bir tarama yapın, bakın, gidin; 
ülkeyi geren, milleti birbirine düşmanlaştıran konuşmaların büyük çoğunluğu iktidardan geliyor değerli 
arkadaşlarım. 

Bakın, bir akademisyen çıktı, çok açık bir şekilde, Suriye’de olup bitenleri Türkiye’ye taşıdı 
ve Türkiye’de bir mezhep savaşı kışkırtması yaptı, çok açık bir şekilde tehdit etti. Yandaş gazeteler 
-kimlerdir bunlar, kimi destekliyorlar, neyi destekliyorlar biliniyor; isimlerini saymıyorum- bunların 
köşe yazarı kılıklı provokatörleri sabahtan akşama provokasyon yapıyor, milleti birbirine kırdırıyor, 
provoke ediyor.

Değerli arkadaşlarım, bakın, sosyal medyada yüzlerce video dolaşıyor. Bu videolar, Suriye’de 
olup bitenler yarın Türkiye’ye taşınacakmış gibi bir hava veriyor. Orada ne olduğu, nasıl olduğu bilinen 
militanlar açık açık Türkiye’yi tehdit ediyorlar “Bizi yalnız bıraktınız Suriye’de.” diye. 

Bakın, bütün bunlar varken, Türkiye’nin birinci meselesi bu terör konusu olacakken, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi toplanıp bu konuyu konuşacakken biz, tek kişinin anlamsız bir arzusu doğrultusunda 
başkanlık sistemini tartışıyoruz ve şu anda milletvekillerimizin çoğu orada. Bakın, 7 Hazirandan sonra 
girilen bu yol, yol değil arkadaşlar. Bu kutuplaşmayla, baskıyla hiç kimse bir yere gidemez. Buradan 
bir başkanlık elde edilse bile bu başkanlık hiç kimsenin işine yaramaz. 

“Bir olalım.” diyorsunuz değerli arkadaşlarım da nasıl bir olacağız? Nasıl birlikte olacağız? 
Gerginlikle, krizle, terörle milleti tehdit ederek nasıl bir olacağız? Bunu size soruyorum. 

Başka bir şey daha: “Son terörist kalana kadar” diyor bütün Hükûmet sözcüleri; bürokratlar 
her kürsüye çıktıklarında “son terörist kalana kadar” diyor. Bu, öfkeyle söyleniyor, anlaşılır bir şey, 
terörle mücadeledeki kararlılığı gösteriyor diyelim ama değerli arkadaşlarım, gerçekten, siz bu ülkeyi 
yönetiyorsunuz, “Son terörist kalana kadar…” Böyle bir olayda dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey 
görülmüş mü? Sizden önce kaç hükûmet, kaç bürokrat bu lafı tekrarladı bu ülkede bilmiyor musunuz? 
Bu olayı, ülkedeki bu gerginliği, bu çatışmayı çözecek sorumlulukta olan, görevli olan siz değil misiniz 
değerli arkadaşlarım? Aklımızı başımıza toplayalım değerli arkadaşlarım, Türkiye hepimizin. 

Bakın, bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanı da başka Hükûmet yetkilileri de “Başka gidecek bir 
yerim yok.” dedi. Kimin başka gidecek bir yeri var değerli arkadaşlar? Bu ülke hepimizin ülkesi değil 
mi? Bu hepimiz için, bu söz hepimiz için geçerli değil mi? Türk’ü, Kürt’ü; Laz’ı, Çerkez’i; Alevi’si, 
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Sünni’si; solcusu, sağcısı; AKP’lisi, HDP’lisi, CHP’lisi, MHP’lisi, hepimiz için söz konusu değil mi? 
Hepimizin yani muhalif olanlar dâhil, en aykırı düşünenler dâhil hepimizin içinde yer alacağı, içinde 
kendimizi görebileceğimiz; muhalefetle, farklılıklarla kendimizi orada görebileceğimiz bir siyasal 
sistem, bir toplumsal işleyiş geliştirmezsek gerçekten bu memleketin, bu ülkenin, bu milletin sonu hiç 
iyi gözükmüyor değerli arkadaşlarım.

Bakınız, şimdi, biz bütün bunları konuşacak yerde, böyle bir toplumsal düzen kuracağımız 
yerde, kalkmışız, şu anda bütün milletvekillerimizin büyük çoğunluğu Anayasa Komisyonunda bir 
Anayasa değişikliği konuşuyorlar, tartışıyorlar. Nedir bu? “Parlamenter sistem işlemiyor.” Peki, değerli 
arkadaşlarım, size soruyorum: Bu parlamenter sistem, on beş seneden beri neyi yapmak istediniz de 
yapmanızı engelledi? Hadi, 2007’lere kadar birtakım sorunlar vardı Cumhurbaşkanı seçiminde falan, 
“vesayet sistemi” diyordunuz, doğru. Peki, ondan sonra neyi yapmak istediniz de yapamadınız, hangi 
yasayı getirmek istediniz de yapamadınız?

Değerli arkadaşlarım, şu andaki mevcut olan sistemi biz de beğenmiyoruz. Bu, 12 Eylül 
Anayasası’yla, 12 Eylül darbe hukukuyla sakatlanmış bir parlamenter sistemdir. Eğer sorunlar varsa 
bu darbe hukukundan kaynaklanıyor. Ama, size bakıyoruz, darbe hukukuyla ilgili bugüne kadar hiçbir 
şey yapmadınız arkadaşlar, darbe kurumlarının tamamını tepe tepe kullanmaya devam ettiniz. Şimdi 
de diyorsunuz ki: “Olmadı, başkanlık getirmek istiyoruz.” Nasıl bir başkanlık getirmek istiyorsunuz? 
Parlamenter sistemin gediklerini, sorunlarını ya da darbe hukukuyla sakatlanmış parlamenter sistemi 
onaracak bir başkanlık sistemi mi getirmek istiyorsunuz? Hayır, bir tek adam sistemi getirmek 
istiyorsunuz. Her şeyi o yapacak arkadaşlar; yasayı o çıkaracak, atamaları o yapacak, yüksek yargıyı 
o atayacak; her şeyi yapacağı bir sistem getiriyorsunuz. Bu, yol değil değerli arkadaşlar; buradan çıkış 
yok. Bir yerde durup “Biz nerede yanlış yaptık?” diye sormak durumundasınız arkadaşlar. Biz muhalefet 
olarak soruyoruz inanın ki, çok şeyler öğreniyoruz; sizin de öğrenmeniz gerekiyor. Bu büyüklenmeyi, 
bu kibri, bu “Her şeyi biz biliriz, biz yaparız…” Bundan vazgeçmeniz gerekiyor. 

Bakın, değerli arkadaşlar, yollar yapıyorsunuz, köprüler, tüneller yapıyorsunuz; iyi yapıyorsunuz. 
Takatimiz gereği, ne kadar takatimiz varsa bu millet her zaman yollar da yapar, köprüler de yapar, 
ekmeği de büyütür, Türkiye’yi de büyütür ama Türkiye ortadan kalktıktan sonra, gerçekten, Allah 
korusun, iç savaş gibi büyük bir felaket yaşadıktan sonra hiçbir şey yapamayız değerli arkadaşlar, 
hiçbir şey yapamayız. Eğer vatanımızla ilgili yani herkesin onuru ve herkesin özgürlüğünün yeri olan 
vatanımızla ilgili, milletin birliğiyle ilgili bir problem olursa hiçbir şey yapamayız. Hepimizin aklımızı 
başımıza almamız lazım. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bekaroğlu. 

Halkların Demokratik Partisi grup önerisinin aleyhinde, son olarak Adıyaman Milletvekili Sayın 
Adnan Boynukara konuşacaklar. 

Buyurun Sayın Boynukara. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

ADNAN BOYNUKARA (Adıyaman) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizi ve 
milletimizi oluşturan tüm toplumsal kesimlerin güvenliği için hayatını feda eden, hayatını ortaya 
koyan, şehit olan herkesi rahmetle anıyorum. Allah tüm insanlığı terör belasından korusun. 

Rusya Büyükelçisine yönelik saldırıyı da lanetliyorum. İki ülke yöneticilerinin yapmış olduğu 
açıklama bu terör saldırısını organize edenlerin planlarını bozmuştur. Bunun çok önemli ve değerli 
olduğu açıktır. 
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Değerli milletvekilleri, Meclisin şu an devam eden yasama faaliyetlerini “tek kişinin isteği” 
şeklinde yorumlamanın, değerlendirmenin doğru olmadığı açıktır. Bir yandan “Kurtuluş Savaşı 
sırasında Gazi Meclis çalışmıştı.” diyeceğiz, diğer yandan şu an devam eden yasama faaliyetlerini 
küçümseyeceğiz. Bunu anlamak ve kabul etmek doğru bir şey değil. Tartışmayı düzgün bir zemine 
çekebiliriz, bu anlaşılabilir bir şey. Şu an devam eden bir yasama faaliyeti vardır ama bu yasama 
faaliyetini tümden yok saymanın doğru olmadığı açıktır.

Son bir yılda yaşadığımız olayları hatırlarsak, özelde Türkiye’nin, genelde ise bölgemizin terör 
örgütleri üzerinden dizayn edilmek istendiği açıktır, bunu açıkça görürüz; PKK terör örgütü, PKK 
terör örgütünün üstlenmek istemediği terör saldırılarını üstlenen PKK’nın türevi örgütler, PYD, YPG, 
DHKP-C, DAİŞ, bunları çoğaltabilirsiniz. Hepimiz açısından, Mecliste bulunan tüm milletvekilleri 
açısından ifade ediyorum, örgütlerin isminin hiçbir değerinin ve anlamının olmadığına inanıyorum 
çünkü biz hepsine birden “terör örgütü” diyoruz, terör örgütleriyle mücadele edilmesi gerektiğini ilan 
ediyoruz ve terör örgütleriyle mücadele ediyoruz.

Terör örgütlerinin hepsi, birbirini besleyen ve aynı düşüncenin ürünü olan tek örgütün, tek anlayışın 
türevleridir.

Değerli milletvekilleri, terör söz konusu olduğunda yapılması gereken ülkenin ve bu ülkeye 
vatandaşlık bağıyla bağlı olan vatandaşların güvenliğini korumaktır. Sivil siyaset yapan tüm partilerin ve 
siyasetçilerin, bu konunun, üzerinde siyaset yapılacak bir konu olmadığına inandıklarını düşünüyorum. 
Yaklaşımlarımız ve değerlendirmelerimiz farklı olabilir ama mücadele kararlılığının ortak olduğuna 
inanıyorum. 

Bilmemiz gereken diğer bir konuysa, bu tür terör saldırılarının tek başına olayı gerçekleştiren terör 
örgütlerinin işi olmadığı gerçeğidir. Bu örgütlerin, bölgemizi dizayn etmek isteyen ülkelere ait istihbarat 
örgütleri aracılığıyla organize edildiği ve desteklendikleri konusunda kuşkumuz yok, hatta planlamanın 
da yapıldığına inanıyoruz. Kimi devletlerin açık açık PKK terör örgütüne silah yardımı yapması bunun 
en somut örneğidir. Türkiye sınırlarına yakın bölgelerde ortaya çıkan PKK, YPG, PYD armalı elbise 
giymiş ABD askerleri üzerinden de bu mesaj verilmek istendi. Türkiye’nin bölgemizde yapılmak 
istenen dizayna boyun eğmesi isteniyor. Türkiye bu saldırılar üzerinden hizaya sokulmak isteniyor. 
Kaosun derinleşmesine sessiz kalmamız bekleniyor. Bakın, Avrupa Birliği Parlamentosu binasında 
PKK, PYD, YPG adına sergi açılması, bahsettiğimiz bu oyunun tek bir ülkenin işi olmadığının da 
somut işaretidir. Yani küresel bir kuşatma ve dizayn çabası var, bunu görmekte fayda var.

Değerli milletvekilleri, Türkiye’nin, farklı toplumsal kesimlerin taraf olduğu sorunların yaşandığı 
bir ülke olduğuna inanıyoruz, burada herhangi bir sorumuz yok. Burada asıl konu, bu sorunları nasıl 
çözeceğimizdir. Toplumsal kesimlerin taraf olduğu sorunları çözme konusunda yapılacak tek şey, 
ilgili toplum kesimleriyle konuşmaktır. Konuşabildiğimiz müddetçe çözemeyeceğimiz hiçbir sorunun 
olmadığı açıktır. Bize düşen, terör ile sivil siyaseti birbirinden ayırmak ve konuşmak; silahı ve şiddeti 
araç hâline getiren kim olursa olsun onunla mücadele etmek ve vatandaşlarımızla da konuşmak. 

Değerli milletvekilleri, bu coğrafyada yaşayan hiçbir toplumsal kesimin diğer toplumsal kesimlerle 
sorununun olduğuna inanmıyorum. Türk’ün Kürt’le, Kürt’ün Türk’le, Alevi’nin Sünni’yle, Hristiyan’ın 
Müslüman’la hiçbir sorunu yok ancak toplumsal fay hatlarıyla oynamak isteyenler var, sorun çıkarmak 
isteyenler var, toplumsal kesimlerimizin ve vatandaşlarımızın arasında sorun oluşturmak isteyenler var. 
Bizim hepimizin, Mecliste grubu bulunan, Meclis dışında olan tüm partilerin buna karşı çıkması lazım. 
Engel olmalıyız; bu anlayışı, bu yaklaşımı deşifre etmeliyiz, durdurmalıyız. Bunu ise ancak hep birlikte 
yapabiliriz. 
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PKK terör örgütü ve türevlerine akıl ve destek veren herkes iyi bilsin ki toplumsal bir çatışma 
ve ayrışma alanı oluşturamadılar, oluşturamayacaklar, bu coğrafya buna izin vermiyor. İnsanlığın 
evrensel birikiminden beslenmiş bu coğrafyanın insanları buna izin vermiyor; kendi değerlerine, kendi 
ilişkilerine, kendi kardeşliklerine sahip çıkıyorlar. Açıkça diyelim ki: “Bu kirli oyundan vazgeçin.” ve 
devam edelim, diyelim ki: “Siz vazgeçseniz de vazgeçmeseniz de biz hep birlikte terörle mücadele 
edeceğiz.”

Değerli milletvekilleri, hakaret ve terörü yüceltme dili olmadığı müddetçe her şeyi konuşabiliriz. 
Asıl olan meşru zemini korumaktır, terör örgütlerinin gölgesine sığınmamaktır, Türkiye’yi tehdit eden 
güçlerle iş birliği yapmamaktır, iddialarımızı, düşüncelerimizi, fikirlerimizi, ülkülerimizi demokratik 
yollarla meşruiyet içerisinde kalarak kamuoyuna aktarmaktır. Ancak meşruiyetin dışına çıkarak, hukuk 
dışına çıkarak şiddeti araç hâline getirenler halkımızdan, milletimizden hiçbir karşılık bulamayacaklardır. 
Çünkü türü ne olursa olsun, kime karşı yapılırsa yapılsın şiddetin ve terörün amaçladığı kaos ortamıdır, 
kaos ise bu ülkenin geleceğine dinamit koymaktır. Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyenlere ise 
hep birlikte izin vermemeliyiz, karşı çıkmalıyız. Kısacası, terör yol değildir. Biz ortak değerlerimiz 
konusunda ortak irade geliştirmezsek, bu tutumu sergilemezsek terörün ekmeğine yağ sürmüş oluruz. 
Küçük nüanslarla birbirimize karşı sesimizi yükseltirsek teröre destek vermiş oluruz adı ne olursa 
olsun. Hepimizin bunu iyi bildiğinden eminim ve buna uygun bir tutum geliştirmenin doğru olduğuna 
inandığınıza inanıyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Boynukara.

Halkların Demokratik Partisi grup önerisini oylarınıza sunacağım…

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Başkanım, karar yeter sayısı istiyoruz.

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşimi on beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.07



TBMM B: 43 20 . 12 . 2016  O: 3

61 

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 17.22

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI 
KÂTİP ÜYELER: İshak GAZEL (Kütahya), Ali Haydar HAKVERDİ (Ankara)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43’üncü Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum.

Halkların Demokratik Partisi grup önerisinin oylanması sırasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. 
Öneriyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Öneriyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… 
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yok Başkan. (AK PARTİ sıralarından “Var.” sesleri)
Elektronik, elektronik…
BAŞKAN – Karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir. (CHP sıralarından gürültüler)
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Vallahi yok Sayın Başkan.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yok Sayın Başkan.
Divan üyeleri anlaşamıyor Sayın Başkan.
BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir 

önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım… (CHP sıralarından gürültüler)
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yok.
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri... 
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayalım.
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen bugün biraz daha hassas ve sağduyulu olalım. Lütfen, rica 

ediyorum.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkanım…
BAŞKAN – Rica ediyorum Sayın Tanal. 
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkanım, sağduyu doğru hareket etmeyi gerektirir. Karar 

yeter sayısı olmadığı hâlde “Var.” diyorsunuz. 
BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisini okutuyorum:
2.- CHP Grubunun, Grup Başkan Vekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili 

Engin Altay ve Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafından, siyasi iktidarın izlediği ve Türkiye’yi savaşın 
cephesi ve bekası tartışılan bir ülke konumuna taşıyan yanlış dış politika uygulamalarının belirlenmesi, 
tırmanan terör olaylarının önlenememesinin nedenlerinin araştırılması amacıyla 20/12/2016 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan genel görüşme önergesinin, Genel Kurulun 
20 Aralık 2016 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli 
birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulu 20/12/2016 Salı günü (bugün) toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki 

önerisini İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla 
arz ederim.

 Engin Altay
 İstanbul
 CHP Grubu Başkan Vekili
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Öneri:

Grup Başkan Vekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve 
Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafından, siyasi iktidarın izlediği ve Türkiye’yi savaşın cephesi ve 
bekası tartışılan bir ülke konumuna taşıyan yanlış dış politika uygulamalarının belirlenmesi, tırmanan 
terör olaylarının önlenememesinin nedenlerinin araştırılması amacıyla 20/12/2016 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan genel görüşme önergesinin (11 sıra no.lu) Genel 
Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 20/12/2016 Salı günlü 
birleşimde “Sunuşlar”da okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin lehinde ilk olarak İstanbul Milletvekili Sayın 
Engin Altay konuşacaklar. 

Buyurun Sayın Altay. (CHP sıralarından alkışlar)

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Meclisimizin gündeminde Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı var. (Gürültüler)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen sessiz olalım.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Bizim de uygun gördüğümü, piyasaların, iş âleminin beklediği bir 
kanun tasarısı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kanun tasarısının komisyon aşamasında gerekli 
katkılarımızı sunduk, arkadaşlarımız bu çalışmayı yaptılar. Biz, Parlamentonun işlevinin süratli, 
seri, sağlıklı bir şekilde yürümesi bakımından da bu kanuna müspet destek vereceğimizi, müspet 
katkı sunacağımızı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün muhalefete verdiği birçok imkânı 
kullanmadan piyasaların beklediği bu kanunu bir an önce Meclisten çıkarmaya hazır olduğumuzu önce 
parti olarak beyan etmek istiyorum. Ancak, bununla beraber, Sayın Başkan, Türkiye çok zor günlerden 
geçiyor, terör, bombalar, suikastlar, saldırılar kamuoyunda artık olağan, sıradan, alelade işler gibi 
algılanmaya başladı ve bu, Türkiye’nin hak ettiği bir manzara değil. 

Tabii, bu arada 17-25 Aralık haftasındayız. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bir gün son 
bulduğunda 17-25 Aralık tarihleri Türkiye’de yolsuzlukla mücadele haftası olarak kutlanacak. O zaman 
da söyledik, 2013’te de bunu size söyledik -bizim iktidar partisinin sayın milletvekilleriyle bir zorumuz 
yok- dedik ki: “Ey Hükûmet! Kâbe’den örtü de getirseniz bu asrın yolsuzluğunu örtbas etmeniz 
mümkün değil.” Ancak, orta yerde bu kadar şehit varken, bu kadar ocaklara ateş düşmüşken “17-25 
Aralığın yıl dönümü.” diye Türkiye’nin o ağır yarasını bugünlerde tekrar çok kaşımayı düşünmüyoruz 
ama unuttuğumuzu, unutturacağımızı, günü gelince hesap sormayacağımızı zannetmeyin. 17-25 
Aralık asrın yolsuzluğuyla ilgili kimin ne kusuru varsa, kim ne suç işlemişse er geç kanunlar önünde, 
mahkemeler önünde bunun hesabını verecek.

Biraz önce konuşan iktidar partisine mensup bir sayın milletvekili “Terörle mücadele ediyoruz.” 
dedi. Allah aşkına herkes elini vicdanına koysun: Türkiye’de terörle mücadele mi var yoksa yapılan her 
terör saldırısından sonra tıpkı şu Meclis gibi Türkiye’nin her yeri taziye çadırına mı döndü? Bu soruyu 
da milletvekillerinin kendine sorması lazım. Şu anda Hükûmetin terörle mücadele yapma imkânı da 
yok bence çünkü bugün Sayın Genel Başkanımız da söyledi, istihbarat teşkilatını yerle bir ettiniz, 
devlette ne ehliyet bıraktınız ne liyakat bıraktınız, güvenlik kuvvetlerinin ne hâle geldiği çok acı verici, 
çok üzüntü verici ama Rusya Büyükelçisine saldıran, hâlen görevde olan bir polis memuru tarafından 
bu saldırının gerçekleşmesiyle güvenlik kuvvetlerinin içinde bulunduğu hâl de gözler önüne serildi. 

Bu şartlar altında şöyle bir teklifte bulunmak istiyoruz çoğunluk partisine, diğer muhalefet partileri 
de kabul ederse. Gelin, bugün ya da yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi biraz önce önerisini verdiğimiz 
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genel görüşmeyi yapsın. Sayın milletvekilleri, buna ihtiyaç var. O kadar çok kanıksadınız ki, o kadar çok 
kanıksandı ki 3 kişi ölmüş, 10 kişi ölmüş... Ben daha dün 2 Sinoplu yavrumuzu toprağa koyup buraya 
geldim. Benim içim acıyor da sizinki acımıyor mu, merak ediyorum. İktidar partisinin yöneticilerine, 
grup başkan vekillerine sesleniyorum, hatta sataşıyorum. Sayın Mehmet Muş, sana sataşıyorum: Senin 
için acımıyor mu? Orta yerde bu kadar insan can verirken, 20 yaşındaki fidanlar toprağa verilirken 
bak söylüyorum: Sayın Bakan, kanununu bir günde geçireceğiz, bir günde geçireceğiz, eyvallah. Biz 
üzüm yemek istiyoruz, bağcı dövmek peşinde değiliz. Gelin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde terörü 
konuşalım. Terörle Hükûmet mücadele edemiyor, o imkânlardan yoksun. Biraz önce söylediğim gibi, 
bugün Genel Başkanın söylediği gibi: Yahu hangi olayın istihbaratını önceden alıyor bu Hükûmet? Olay 
olduktan sonra, ya itfaiyecilerin “Arsayı kurtardık.” demesi gibi bir şey, ayıp, utan verici. Hükûmet, adı 
üstünde hükmeden ama şimdi şunu söyleyince arkadaşlar kızacak: Bu kanlardan bu Hükûmet sorumlu 
sayın milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi değil. Bu akan kandan bu Hükûmet sorumlu, bundan 
geri adım atamaz, buradan kaçamaz, “Benim bir mesuliyetim yok.” diyemez; bir sorumluluğu var, 
gelecek buraya hesap verecek, millete hesap verecek, yüce millet adına bize hesap verecek. Başsağlığı 
dileyen bir Hükûmet olabilir mi, cenazelere gidip boy gösteren? Biraz önce söyledim, bir grup böyle, 
bir grup böyle; ne ayıp şey, ne ayıp şey! (CHP sıralarından alkışlar) Ve ben üzülerek söylüyorum: Yani 
Allah’ım bu son olsun, Allah’ım Türkiye’ye bir daha kan, gözyaşı göstermesin. Ama, “Zenginimiz 
bedel öder, askerimiz fakirdendir.” türküsünde olduğu gibi… Ya, hiç olmasın, hiç temenni etmem ama 
ben on senedir bir tane kravat takan şehit ailesi görmedim arkadaşlar. Günah değil mi? İçiniz incinmiyor 
mu? Hep bu garip gureba, fakir fukara diye edebiyatını yaptığınız ailelerin, insanların… Dün Sinop’ta 
defnettiğim şehidimin köyünün yolu yok, yolu, yolu. Şehit oldu diye devlet seferber oldu da yani zor 
bir hâl mezarlığa ulaştık. Hükûmetin sorumluluğu yok mu değerli milletvekilleri? Güvenoyu verdiniz, 
verin elbette; kendi partiniz. Ama, Allah var yani ibadet ediyoruz, ediyorsunuz. Sorumluluğumuz yok 
mu? Yani bu Hükûmet kusurlu, “Arkadaş, şunu niye böyle yaptınız, niye bu eksik var.” deme yetkisi, 
hakkı sizin değil mi? Yani bu kadar şeyi seyredip, bu kadar vahim bir tabloyu seyredip ondan sonra 
“Biz Hükûmetiz, biz iktidarız.” demek… Allah bize böyle bir iktidar nasip etmesin. Yani, her gün 
kanın, gözyaşının olacağı bir ülkede ben böyle bir iktidar milletvekilliğini içime sindirmem. 

Arkadaşlar, o seçmenler ekseriyetle de size oy veriyor, belki gene verir ben onu bilmem; ayrı bir 
iş. Ama, ben sizi vicdana davet ediyorum ve buradan bir açık çağrı yapıyorum: Sınai Mülkiyet Kanun 
Tasarısı’nı bir günde de geçiririz gerekirse. Ama, Türkiye Büyük Millet Meclisinin dünyaya bizi rezil 
eden, üzülerek söylüyorum… Ve Türkiye’de ilk defa böyle bir olay yaşanıyor, bir büyükelçi bir sanat 
faaliyetinde öldürülüyor devletin polisi tarafından. 

Sınai Mülkiyet Kanunu’nu, Sayın Bakan, geçirsek ne olacak? Piyasalar çok istiyor, biliyorum, 
lazım ama böyle güvenilir olmayan bir ülkede, Lübnan’la özdeşen bir ülkede sanayi ayakta kalmaz 
Sayın Bakan. Elbet geçirelim ama önce Türkiye Büyük Millet Meclisi asli işini yapsın. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin asli işi bu meseleye el koymaktır. Burada da olmayan ama Türkiye’yi yönetemeyen 
bir Hükûmetle karşı karşıyayız. Marifet değil olay yerine gidip açıklama yapmak. Önleyici istihbarat 
nerede kardeşim? Bu MİT ne işe yarar? Nerede bu MİT? Niye bu MİT var? Bunların hepsinin dış 
kaynaklı olduğu bilinmiyor mu? MİT’in görevi içerideki işler değil, dış tehditlere yönelik bir teşkilattır; 
varsa bilmeyenler öğrensin. Ne iş yapar bu MİT? Eminim, bu konuşmamdan sonra beni takibe alır, 
benim fotoğrafımı çeker. Elinden geleni ardına koymasın. Ama MİT niye bu hâlde? Ehliyet, liyakat 
yok; siyasal kadrolaşma var, bir dönem bir cemaate teslimiyet var, sonra “Bunlar bizi kandırdı, bunları 
temizleyelim.” var. Yangın yerine dönmüş, kimin eli kimin cebinde belli değil, kim kime emir veriyor 
belli değil. Olan fakir fukaranın çocuğuna oluyor. “Garip gurebanın partisiyiz.” diye yola çıktığınızı 
unutmayın. O çocukların ailelerine borcu var bu Meclisin. 
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Buradan çağırıyorum, medyaya da sesleniyorum: Terörü görüşmeyen bir Meclis olmaz olsun 
diyorum. 

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Altay. 

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin aleyhinde ilk olarak Antalya Milletvekili Sayın Mehmet 
Günal konuşacak. 

Buyurun Sayın Günal. (MHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri ve yüce Türk 
milletini saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey 
Karlov’a yönelik dün gerçekleştirilen menfur terör saldırısından duyduğum derin üzüntüyü bildiriyor ve 
bu alçakça suikastı şiddetle kınıyorum. Rus halkına ve Rusya Federasyonu yetkililerine de taziyelerimi 
sunuyorum. 

Türkiye-Rusya ilişkilerine muhtemelen zarar vermek amacıyla gerçekleştirilen bu melun 
saldırının tabii ki Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerle ilişkili olması ve bunları etkilemesi kaçınılmazdır. 
Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in yaptığı taziye açıklamasında da bu iki ülkeden gelen 
sağduyu mesajları, dün Dışişleri Bakanımızın ziyareti, sonrasında karşılıklı yetkililerin açıklamaları, 
bu provokasyona gelinmeyeceğine yönelik olarak yapılmış olan açıklamalar tereddüt ve kaygıları bir 
nebze hafifletmiştir. Bu sistematik cinayetler ve provokatif amaçlı infiale yönelik olarak yapılan terör 
eylemleriyle ülkemiz köşeye sıkıştırılmaya, bölgesel ve küresel planda eli zayıflatılmaya çalışılıyor. 
Bunu hepimiz her gün görüyoruz. Değişik eylemlerle de bunlar gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Tabii bu 
gelişmelere rağmen, bu melun saldırılara rağmen, suikastlara rağmen Türkiye bu zor günleri aşacak 
ve bunların da üstesinden gelecek güçtedir. Türk milleti büyük millettir, Türkiye Cumhuriyeti devleti 
de büyük devlettir. Dönem dönem bu tip saldırılar ve kuşatmalar denenmiştir ama yıllardır bunları da 
püskürtmeyi bildik. İnşallah bundan sonra da milletçe hep birlikte yolumuzdan dönmeden bu terör 
saldırılarını da, arkasındaki çevrelerin amaçlarını da engelleyecek birlikteliği göstereceğiz. 

Tabii, Engin bey arada birtakım sataşmalar yapıyor ama, hepimizin kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı dilden 
uzaklaşmamız lazım Sayın Altay.

ENGİN ALTAY (İstanbul) – “Olmasın” diyorum.

MEHMET GÜNAL (Devamla) – Cenazelerde de, başka yerde de toplumu gerecek şeylerden 
uzaklaşmamız lazım. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman, başta Sayın Genel Başkanımız 
olmak üzere, çok hassasız; önce “ülkem ve milletim” diyoruz, sonra “partim” sonra “biz” anlayışını 
hâkim kılan bir yapımız var. Her zaman da yapıcı, yol gösterici olduk; özellikle bu terör olaylarında, 
birtakım çatışmalarda, toplumsal çekişmelerde her zaman yol gösterici olduk. Burada, tabii ki ülkücü, 
milliyetçi hareketi buna bulaştırmak isteyenler olabilir, bizim sembollerimizi kullananlar da olabilir. 
Ama esas itibar edilecek olan burada Milliyetçi Hareket Partisinin yetkililerinin ve Sayın Genel 
Başkanın yapmış olduğu açıklamadır. Nasıl ki 15 Temmuz gecesi dik bir şekilde Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Merkezinden gerekli açıklamaları yapmışsak, sonrasında da itidal tavsiye etmişsek, 
yine bunlarla ilgili gördüğümüz aksaklıklarda da anında yetkilileri uyardık, “Bunların sorumluları 
bulunsun. Toplumsal provokasyonlara yol açacak hareketlerden kaçınılsın.” dedik. Onun için, biz, 
o tip polemiklere girmeyi çok doğru bulmuyoruz değerli arkadaşlar. Çünkü, Milliyetçi Hareket 
Partisi, terörü, insanımızın can ve mal güvenliğini, millî birliğimizi, demokrasimizi ve ekonomik 
gelişmemizi tehdit eden en büyük tehlike olarak kabul ediyor ve terörle mücadeleyi de, hiçbir şartla 
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ihmal edilmemesi gereken bir millî politika olarak görüyor. “Bu kapsamda, terör belasından ülkemizi 
kurtarmak için her zaman kapsamlı, çok boyutlu, sonuç alıcı politikalar uygulayalım.” diyoruz. Daha, 
önceki gün Sayın Genel Başkanımız yine yineledi, daha önce defalarca, Sayın Gül Cumhurbaşkanıyken 
de, sonrasında da sekiz maddelik ayrıntılı terörle topyekûn bir mücadele stratejisi açıkladık. Her zaman 
liderler zirvesinde de, yapılan çalışmalarda da bu konuda önerilerimizi sunduk değerli arkadaşlar. Bu 
kapsamda, teröristi merkeze alan mücadele anlayışı yerine terörle mücadeleyi topyekûn mücadele 
olarak ele almak gerektiğini söyledik. “Terörle ve teröristlerle etkin bir şekilde mücadele edilirken de 
vatandaşların can ve mal güvenliği öncelikle temin edilmeli ve zarar görmelerine fırsat verilmemelidir.” 
dedik. “Terörle mücadele sırasında haksızla haklıyı, suçsuzla suçluyu ayırt etmeli ve mücadeleyi 
hukuk devletinin yöntemleriyle kararlı şekilde sürdürelim.” dedik. Bu kapsamda, hiçbirimizin, terörle 
mücadele eden güvenlik güçlerimizin, güvenlik birimlerimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin moralini 
zayıflatacak, onların çalışmalarını aksatacak şekilde tutum ve davranışlarda olmasını kabul etmemiz 
mümkün değil, biz MHP olarak öncelikle bunu önemsiyoruz. Ama, bununla birlikte, yine dedik ki: 
Bu kapsamlı mücadeleye paralel olarak Hükûmetin sadece Cazibe Merkezleri Programı diye yapmış 
olduğu teşvik paketi açıklamasından sonra, eylül ayı sonunda Sayın Bahçeli Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesini Kalkındırma Programı’nı açıkladı. Burada, bu 23 ildeki ekonomik büyümeyi, 
sosyal gelişmeyi ve toplumsal uzlaşmayı artırarak millî birlik ve bütünleşmeyi sağlamak üzere bu 
açıklamamızı yaptık ve sizlere bütçe kapanış konuşmasında da bunun bir kısmından bahsettim. Burada, 
bütün vatandaşlarımızın çağdaş dünya nimetlerinden yararlanması ve sosyal gelişmişlik düzeyi olarak 
hepsini eşit düzeye, Türkiye’yi Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarak 
aynı seviyeye getirmeyi hedeflediğimizi söyledik. Dolayısıyla, bu programları uyguladığımız zaman, 
ülkemizin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirerek bu yörelerdeki halkımızın refah düzeyini 
yükseltmek ve gelişmişlik farklarını da azaltmak mümkün olacak; devletin şefkatli elini de ülkemizin 
en ücra köşesindeki vatandaşlarımıza hissettirebileceğiz. Bu kapsamda, bu ana programın altında 
sizlere 4 ana proje ilettik. Bunlardan 1’incisi, terörle mücadele programıydı ki az önce ana hatlarını 
söyledim, köklü bir şekilde yeni bir strateji olarak ele almadan, devletin kararlılığını göstermeden 
bunu yapma şansımız yok; 2’ncisi, kırsal kalkınma merkezleri programıydı; 3’üncüsü, katılımcı ve 
kapsayıcı ekonomik büyüme; 4’üncüsü de bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesiydi. Bunların 
tamamını uyguladığımız zaman, değerli arkadaşlar, hem ekonomik hem sosyal olarak da bundan sonra 
terörün kökünü kurutacak, sonrasında finans kaynaklarını da keserek toplumu bu sorundan kurtaracak 
bir çözüm bulmuş olacağız. İnşallah bunları dikkate alır ve bir şekliyle bu sorunun kökten çözümünü 
hep birlikte gerçekleştiririz.

Öte yandan, dış politikayla ilgili birçok gelişme, bugün önergenin de konusu olan, son günlerde 
yaşadığımız tartışmalar… Halep’te yaşananları, Suriye’de, Irak’ta yaşananları günlerdir konuşuyoruz. 
Şu anda bir dramla karşı karşıyayız. Evet, bunlar geçmişten bugüne uygulanan yanlış politikalardan 
kaynaklandı. Defalarca söyledik. Ama bizim amacımız Milliyetçi Hareket Partisi olarak şu anda üzüm 
yemektir, bağcıyı dövmek değildir. Onlar zaten hatalarını biliyorlar, kendileri de öz eleştiri yapıyorlar. 
Çözüm ne? Çözüm, bugün güçlü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarlarını savunmak, 
yapılması gerekenleri önermek, doğru yapıldığı zaman da buna destek olmaktır. Ne dedik? 2012 yılında 
söylemiştik, daha ancak yapıldı Fırat Kalkanı Harekâtı, ne yapalım. Sayın Bahçeli 2012 yılında söyledi: 
“Kandil’den Afrin’e kadar bütün o terör bölgesini temizleyecek bir güvenli bölge kuralım.” dedik. Yine, 
bu göç olayları yaşandığı zaman ne dedik: “Suriye sınırının içerisinde çadırlar kuralım, uluslararası 
camia gelsin, buna maddi manevi destek olsun. Birleşmiş Milletler gelsin, AB gelsin, yükü beraber 
paylaşalım. İçeriye alırsak sorun olur.” dedik. Şimdi giriyor çıkıyor sorun oluyor evet ama çözümü bir 
yerinden bulmamız lazım, zararın bir yerinden dönmemiz lazım. Onun için böyle söylüyoruz.
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Yine, aynı şekilde, şu anda Kıbrıs’ta tekrar başlayan müzakereler var. Biz gerçekçi ve uygulanabilir 
ve devam edebilecek bir çözümün iki bölgeli, iki milletli ve iki devletli bir ortaklık yapılanması olması 
gerektiğine inanıyoruz. Böylesi bir çözüm için tek taraflı iyi niyetin bizim tarafımızdan gösterilmesinin 
yeterli olmadığını da defaatle belirttik. Hem Rum yönetiminin hem de AB’nin bu konuya artık iyi 
niyetli ve yapıcı bir yaklaşım göstermesi gerekmektedir. Partimiz, Kıbrıs’ta başlayan müzakerelerin 
Türkiye’nin kırmızı çizgilerini ne ortadan kaldıracak, Kıbrıs Türklüğünü azınlık statüsüne indirerek 
Ada’daki varlığını tehlikeye atacak iki kesimlik ve siyasi eşitlik anlayışını zayıflatacak bir düzende 
sürdürülmesini asla kabul edilebilir bulmamaktadır. Kıbrıs’ta Kıbrıs Türkü’nü 1974 öncesi şartlara 
zorlayacak hiçbir oldubitti kabul edilmemelidir. 

Sonuç olarak Türkiye’nin jeostratejik konumuna ekonomik açıdan da stratejik bir boyut 
kazandırmak için ülkemizin bu bölgede bir küresel güç olması gerekmektedir. Bunu da ancak hep 
birlikte başarabiliriz diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Günal.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin lehinde ikinci olarak Bingöl Milletvekili Sayın Hişyar 
Özsoy konuşacak.

Buyurun Sayın Özsoy. (HDP sıralarından alkışlar)

HİŞYAR ÖZSOY (Bingöl) – Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii, öncelikle 
dün bir suikasta kurban giden Rusya Federasyonu’nun Büyükelçisi Andrey Karlov’un durumuyla 
başlamak istiyorum. Hem Rusya Federasyonu halklarına hem de Rusya Federasyonu Hükûmetine 
başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.

Tabii, olay normalde savaş çıkarabilecek bir olay. Türkiye’nin siyasi tarihini, diplomatik tarihini 
biraz bilenler herhâlde ilk akıllarına Abdülhamid döneminde öldürülen Rus Konsolos ya da İkinci 
Dünya Savaşı sırasında öldürülen İsrail Konsolosu, hani birtakım bu örnekler geliyor. Fakat bölgede 
konjonktürel olarak oluşmuş bir ittifak durumu söz konusu. Rusya Federasyonu, şu an için en azından 
bu durumu büyütmeyecek görünüyor. Zaten hem Türkiye tarafından hem Rusya tarafından ilk verilen 
mesajlar bu saldırının normalleşmeye başlayan Rusya-Türkiye ilişkilerine yönelik bir provokasyon 
olarak değerlendiriyorlar, ilk tepkiler bu yönde. Yalnız bu konuda da dikkatli olmak lazım, şu an için 
böyle. Bunu şunun için söylüyoruz: Biliyorsunuz, jet krizinden sonra, düşürülen Rus jetinden sonra 
Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler asimetrik bir hâl aldı. Türkiye alttan almak durumunda kaldı, 
durumu toparlamak için birtakım tavizler verdi. Hem içeride hem Suriye’de birtakım tavizler vererek 
ilişkileri normalleştirme yoluna gitti. İyi mi yaptı kötü mü yaptı ayrı tartışılır bir konu da, ilişkileri bir 
şekilde normalleştirdi. Fakat bir polis tarafından bir ülkenin büyükelçisinin burada öldürülmüş olması 
demek dış politika açısından şu demektir: Türkiye ile Rusya arasındaki asimetrik ilişki derinleşecektir. 
Niye? Çünkü, Rusya’nın taleplerinin, isteklerinin dışındaki Türkiye’nin tasarrufları konusunda 
her zaman için bu durumu, bu lekeyi Rusya getirip Türkiye’nin önüne koyacaktır. Yani, Rusya’nın 
istediği şekilde dış politikamızı daha fazla kurgulamak durumundayız bir ülke olarak. Aksi hâlde, 
Rus’ları biliyorsunuz yani daha bu yaz bu Hükûmeti IŞİD’e silah satmakla, destek vermekle suçluyor, 
uluslararası bütün alanlarda bunun propagandasını yapıyordu. Şimdi bir durum oldu, Hükûmetle bir 
yakınlaşmaları oldu, maşallah, yandaş medyada “Kardeş Putin.” şeyleri yazıyor. Arkadaşlar, gerçekten, 
sadece devletin kurumları değil, basın, diplomasi her alanda o kadar bir omurgasızlık oluşmuş durumda 
ki, bu, Türkiye’nin resmidir. Bütün kurumlar şu an çökmüş durumda; basınından, bakanlığından, 
istihbaratından, polisine kadar gerçekten çökmüş durumdayız; bir ülke olarak söylüyorum bunu. Şimdi, 
niye? Yani şu an elimizde çok fazla veri yok, komplo teorilerine girmek istemiyorum. “Cemaat yaptı, 
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El Kaide yaptı, o yaptı, bu yaptı…” Arkadaşlar, bir sabredelim, bekleyelim, bakalım birtakım verilere 
ulaşabilecek miyiz? Şu an konuşmak komplo teorisi olur. Türkiye’de bundan çokça yapıyorlar. Zaten, 
medyaya bakıyoruz, kim olduğunu bilmediğimiz bir sürü stratejist çıkmış, sabahtan akşama kadar 
orada ahkâm kesiyorlar; manipülasyon yapıyorlar, beyin yıkıyorlar, beyin dağıtıyorlar. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bir de kendilerinin beyni olsaydı. 

HİŞYAR ÖZSOY (Devamla) – Allah için de, açık söylüyorum, Orta Doğu siyasetine, dış politikaya 
dair zerre kadar da bir şey bilmiyorlar. Niye bu kadar para alıyorlar, bunları niye bu televizyonlara 
çıkarıyorlar onu da hayretle izliyoruz. Ortada şöyle bir durum var arkadaşlar: Niye bu Türkiye’nin 
başına geliyor? Bir konjonktürüne bakalım. Niye Rusya’nın Büyükelçisi Türkiye’de “Halep’i 
unutturmayacağız!” diye bağıran bir polis memuru tarafından katlediliyor? Bu, Suriye politikasıyla 
ilgili bir durum. Belli ki bu olayın kendisinin Ankara’da bir büyükelçinin öldürülmesinin hem bölgesel 
hem de küresel iktidar kavgalarıyla direkt ilişkisi var. 

Mavi Marmara olayıyla birlikte -kaba bir tabir, özür diliyorum bundan ama- Filistin için bir pazar 
kuruldu ve satışa getirildi; biz bunu gördük, komisyonda da tartıştık, burada da tartıştık. Filistinlilerden 
sonra sıra Halep’e geldi. Türkiye, Halep’e sunduğu, Halep’te savaşanlara sunduğu askerî, diplomatik 
desteğini çekerek şu an -tırnak içinde söylüyorum- insani birtakım kaygılarla onları oradan çıkarmaya 
çalışıyor. Muhtemelen de Halep’ten çıkardıkları militanları dönüp, getirip Fırat Kalkanı bağlamında 
orada kullanacaklar; öyle görünüyor, ar etmemişler çünkü. 

Arkadaşlar, bütün bu felaketlerin sebebi nedir biliyor musunuz: Suriye’de yanlış yaptığınız 
politikada ısrar etmektir. Rusya’yla bu yakınlaşmanın sebebi nedir? Nasıl böyle canım cicim oldu? 
Ne oldu? Kürtler orada statü elde edecekler değil mi? Halep’i vereceğiz, Bab’ı alacağız. Hikâye bu 
mu? Bu. Ben bu Genel Kurulda şu açıklamayı yapmıştım, aynen şu kürsüde konuşmuştum, demiştim 
ki: Öyle arı gibi çiçekten çiçeğe konamazsınız dış politikada. Bir çiçekten kalkar diğerine gitmeye 
çalışırsınız, diğer çiçek size küser, solar, sıkıntı yaşarsınız. Görüyoruz, çok net bir şekilde bu resmi 
görüyoruz burada. 

Şimdi, işin doğrusu, bu Hükûmetin, bu devletin, bu Parlamentonun bu yanlıştan döneceğine dair 
ben umudumu yitirmiş durumdayım. Şu an Suriye politikasının tek bir amacı var -şimdi haberler 
gelmeye başladı, Esad yani rejim değişikliği olmadan Suriye’de bir siyasal çözüm konusunda İran, 
Rusya ve Türkiye anlaşmış diye haberler geçiyor, ne kadar doğru bilmiyorum ama Reuters böyle 
haberler geçmeye başladı İngilizce- Türkiye’nin Suriye politikasında şu an tek bir belirleyen var, tek 
bir tane: Kürtler o iki kantonu birleştirmesin. Aha, bu kadar. Yani, Kandil’den -Sayın vekilim, az önce 
söylediniz- Afrin’e kadar Kürtlerle bir ittifak yapıp, bir istikrar adası oluşturup, Türkiye’de iç barışı 
sağlayıp harikulade bir siyasi ortam yaratabilecekken -kastımız 1.000 kilometreden fazla, 1.300, 1.500 
kilometre- Türkiye Cumhuriyeti devleti bu Hükûmetin yanlış politikalarıyla kendisini 90 kilometreye 
sıkıştırmıştır, Kobani’den Afrin’e kadar olan o bölgeye sıkıştırmıştır. Vizyonsuzluk budur. “Kürtlerle 
barış yapmayacağım…” O 90 kilometreye kim girecek? “Kürtleri oraya birleştirecek birleştirmeyecek, 
bunun için IŞİD’e, El Nusra’ya, hangi örgüt varsa, Kürtlerle kavgalı olan hangi örgüt varsa ya göz 
yumarım ya destek veririm ya ticaret yaparım…” Bunları şu an cezaevinde olan İdris Baluken açıklamıştı 
burada, IŞİD kapıları aldıktan sonra bu Hükûmetin yaptığı ticaret var. PYD’ye geçince ticaret kesiliyor. 
Öyle az önce hangisi söyledi, hangi arkadaşımız söyledi? Sayın Bakan, eski Bakanımız “PYD olsa, 
IŞİD olsa fark etmez.” diyor. Hayır, fark ediyor. IŞİD’le ticaret yapıyorsunuz bakın, PYD’yle ticaret 
yapmıyorsunuz mesela. Demek bir fark varmış orada. Şu an öğreniyoruz ki Türkiye son iki üç yıl 
içerisinde çok inanılmaz miktarlarda potasyum nitrat satmış Suriye’ye. Mesela 2014, 2015 yılında 
10 bin tonlara varan potasyum nitrat satışı var Türkiye’den -delilli, belgeli- daha önce 2003 ve 2008 
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yıllarında kısmi potasyum nitrat satılmış. Şu an çarşaf çarşaf çıkmış bunlar. İnanılmaz miktarlarda 
orada patlayıcı madde kullanmak için 13 tane de şirketin ismi var, bir tanesi de –o polemiğe girmek 
istemiyorum ama- çok büyük bir siyasetçinin yakın arkadaşının şirketi, böyle tuhaf tuhaf ilişkiler var.

Çok fazla uzatmayayım, zamanım az kaldı arkadaşlar. İçişleri Bakanı derhâl istifa etsin. Son iki 
ay içerisinde yaptıklarıyla HDP’ye saldır, bir hafta içerisinde 1.000 HDP’liyi götür içeri at, geçen hafta 
bununla meşguldü. İki yıl önce işe alınmış cemaatle mücadele bağlamında yeni boşalan kadrolara 
atamış. O bizimle uğraşırken bizim ilçe binalarımız yakılırken telefonlarımıza çıkmayıp bizimle uğraşan 
İçişleri Bakanı -işte, bakın güvenlik zafiyeti- gitsin, bu teröristlerle uğraşsın işte, eğer uğraşıyorsa. 
Derhâl istifa etmesi lazım. Ölenin haddi hesabı yok ama hâlâ bir kinle, hâlâ bir gururla hâlâ intikam 
nidalarıyla ve son derece maço bir şekilde…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özsoy.

HİŞYAR ÖZSOY (Devamla) – Hemen bitiriyorum Başkanım.

Bir parça sorumluluk diyoruz. Bu kadarını alabilsin, “Ben bu işi yapamıyorum, bu işi bırakıyorum.” 
diyebilsin, bu cesareti gösterebilsin. 

Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Başkan…

MEHMET MUŞ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Günal.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hatip konuşmasında, benim yaptığım konuşmaya referansla 
benim söylediğimle alakası olmayan şeyler söyledi. Müsaade ederseniz bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN – Buyurun, iki dakika.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)
4.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy’un CHP grup önerisi 

üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Amacım bir polemik yaratıp cevap vermek değil. O konuda da bu tartışmaların tarafı olmak 
istemiyoruz ancak bizim söylediğimiz, hiçbir şekilde, Kürt kökenli vatandaşlarla veya Suriye’de yaşayan 
Kürtlerle ilgili bir şey değil. Bizim söylediğimiz, Kandil’den Afrin’e terör hattının temizlenmesidir. 
Bizim için ister IŞİD ister DAİŞ ister -ne derseniz deyin- PYD, PJAK, YPG, ne olduğu bizi bağlamıyor, 
terör örgütlerinin hepsi terör örgütleridir. Bizim söylediğimiz, bu insanların yaşadığı bölgenin terörden 
temizlenmesidir. 

Bugün, IŞİD, PKK, PYD, YPG, DSO, bir şeyler söylüyorlar ama orada bir istikrarsızlık var. Biz, 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, gerek Suriye’de gerek Irak’ta yaşanan gelişmelere, hem bölgenin 
hem de Türkiye’nin istikrarı ve güvenliği açısından bakıyoruz. Bu bölgenin bütün terör örgütlerinden, 
IŞİD’den, PKK’dan, her türlü uzantılarından temizlenmesi için elimizi her türlü taşın altına koymaktan 
çekinmeyeceğimizi defalarca söyledik. Yoksa, sayın konuşmacı, biraz çarpıtarak bizim söylediklerimize 
baktı. Oradaki insanların güvenliği açısından, başta Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere, ister Irak’ta 
ister Suriye’de -ister Arap ister Sünni ister Kürt ister Şii, fark etmiyor- bütün insanların güvenliği ve 
o ülkelerin toprak bütünlüğü açısından bakıyoruz. Bu kapsamda da Fırat Kalkanı Operasyonu’nun, 
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hedefleri sınırlı olmakla beraber önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu kararlılıkla bu mücadelenin 
devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu adımın her iki ülkenin bölgesindeki terör faaliyetlerinin 
durdurulması açısından önemli olduğunu ve bunun için de bütün taraflarla görüşme yapmanın ve 
uluslararası bir inisiyatifi harekete geçirerek, bu ülkelerin toprak bütünlüğü sağlanarak terörden 
arındırılması gerektiğini düşünüyoruz. Böylece, ülkemize oralardan yapılacak terör faaliyetleri de en 
aza indirilmiş olacaktır diyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Günal. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Muş…

MEHMET MUŞ (İstanbul) – Bizim kabul edemeyeceğimiz, grubumuza yönelik sataşmalarda 
bulunmuştur Sayın Hatip, o açıdan söz istiyoruz. 

HİŞYAR ÖZSOY (Bingöl) – Ne gibi?

BAŞKAN – Müsaade edin ben sorayım o soruyu. 

Biraz açıklar mısınız? 

MEHMET MUŞ (İstanbul) – Şimdi, burada, bizim terör örgütlerine göz yumduğumuzdan, destek 
verdiğimizden…

BAŞKAN – Bu bile yeter, buyurun iki dakika. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ENGİN ALTAY (İstanbul) – “Bu bile yeter.” derken Başkan?

TUFAN KÖSE (Çorum) – Fazla bile geldi, dört dakika ver Sayın Başkan. 

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un, Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy’un CHP grup önerisi 
üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

MEHMET MUŞ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir kere burada, önce lafı 
kimin söylediğine bir bakacağız, ondan sonra onu dikkate alıp almayacağımızın bir değerlendirmesini 
yapacağız. Lafı söyleyen, PKK’yla iç içe geçmiş bir parti. Onlardan kopamayan, onların sözünden 
çıkamayan, teröristlerin cenazesinden ayrılamayan bir siyasi parti, çıkmış bize terör örgütlerine destek 
vermek gibi bir ithamda bulunuyor. Bunu reddediyoruz, bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. 

Bakın, Fırat Kalkanı operasyonunu Türkiye neden yaptı? Şu an El-Bab’da Türkiye kime karşı 
mücadele ediyor? DAİŞ terör örgütüne karşı mücadele ediyor. Orada karşısına çıkan, PKK’nın 
Suriye’deki kolu olan PYD’ye karşı mücadele ediyor; bunlar terör örgütleridirler. Kandil’den… 
Kandil’de kim var? PKK terör örgütü. Peki, bu Suriye’nin kuzeyine yerleşmeye çalışan kim? O da PKK 
terör örgütü, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD terör örgütü. Bunların birbirinden bir farkı yok. 
Türkiye’ye saldıran teröristler, bakıyorsunuz -polisimizi, askerimizi şehit eden- ya Kandil’den çıkıyor 
-ya, işte, bir hattan bahsediyorlar ya- ya o hattın içerisinden çıkıp… 

MEHMET EMİN ADIYAMAN (Iğdır) – Hiçbiri oradan çıkmamıştır. 

MEHMET MUŞ (Devamla) - …Türkiye’deki güvenlik birimlerine, Emniyet mensuplarımıza 
saldırıda bulunuyor. Biz buna göz mü yumacağız, buna sessiz mi kalacağız? Buna tabii ki müdahale 
edeceğiz. “Efendim, şununla ticaret yapıyorlarmış, bununla böyle bir şey yapıyorlarmış…” Geçenlerde 
başka bir istihbarat örgütü böyle şeyler dayatmıştı, bugün birkaç önce de bu ortaya attığı iddiaların 
asılsız olduğunu ve özür diledi. 
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HAMZA DAĞ (İzmir) – Bayatladı artık o, bayatladı, hatta bozuldu.

MEHMET MUŞ (Devamla) - Bunları görmezden gelemeyiz değerli milletvekilleri.

Şunu buradan ifade etmek durumundayız: Türkiye bu terörle mücadeleyi sonuna kadar 
sürdürecektir. Türkiye’ye karşı bu terör örgütleri taşeron bir şekilde hareket ediyorlar, birileri bir akıl 
veriyor bunlara. 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bakanlar Kurulu kararı var mı Sayın Muş?

MEHMET MUŞ (Devamla) - Bunların kökünü kazıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 
Bu terör örgütleri ve onların destekçileri yok olup gideceklerdir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

MEHMET EMİN ADIYAMAN (Iğdır) – Slogan at, slogan!

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

AHMET YILDIRIM (Muş) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Yıldırım…

AHMET YILDIRIM (Muş) – Sayın Başkan, sayın hatip tümüyle grubumuza dönerek partimizi bir 
başka örgütle iç içe biçiminde gösterdiği için…

MEHMET MUŞ (İstanbul) – PKK terör örgütü, bir başka örgüt değil. “PKK terör örgütü.” dedim.

BAŞKAN – “PKK terör örgütüyle ilişiğini kesemeyen parti.” dedi.

AHMET YILDIRIM (Muş) – “İç içe geçmiş.” dedi Sayın Başkan.

BAŞKAN – Yani “İlişiğini kesemeyen, iç içe geçmiş parti.” dedi. Böyle olmadığınızı söylemek 
için, buyurun, iki dakika…

AHMET YILDIRIM (Muş) – Eğer siz “Sataşma yok.” diyorsanız, oturayım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Böyle olmadığını söylemek için size iki dakika söz veriyorum. Dinleyip öyle tepki 
gösterin.

MEHMET MUŞ (İstanbul) – Söyledim, “PKK’nın kontrolünde” dedim, bir daha söylüyorum.

6.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması

AHMET YILDIRIM (Muş) – Şimdi, dünyada birçok uluslararası kurumdan partimizi sizin 
gibi niteleyen bir uluslararası kurum ve bakış açısı gösteremezsiniz ama Avrupa’dan, Amerika’dan, 
Uluslararası Af Örgütünden…

EMRULLAH İŞLER (Ankara) – Bunları zaten onlara güvenerek yapıyorsunuz.

HAMZA DAĞ (İzmir) – Onlar PKK’ya “terör örgütü” diyor ama tutup da kendi parlamentolarında 
konferans da verdiriyorlar.

AHMET YILDIRIM (Devamla) – …iktidarın ve Türkiye’nin, iktidarın yaptığı yanlışlardan ötürü 
bu ülkeyi IŞİD’le iç içe gösteren bir tomar…

MEHMET MUŞ (İstanbul) – Ya, hangi tomar? Söyle ya, ortaya koy.

AHMET YILDIRIM (Devamla) – …bakın, raporla karşı karşıyayız biz. 

Bir de ticaretten söz ediyorsunuz. Şimdiki grup başkan vekiliniz, dönemin Ekonomi Bakanı Sayın 
Elitaş, Ocak 2014’ten Haziran 2015’e kadar Akçakale ile Karkamış Sınır Kapısı’ndan 7 milyon dolarlık 
ticaret yaptığınızı söyledi. 
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HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Kimlerle yapmışlar?

AHMET YILDIRIM (Devamla) – Bizim verimiz değil, Sayın Elitaş TÜİK verilerini söyledi. E, üç 
gün önce de -açın Hürriyet gazetesindeki yazıyı okuyun- yine bir uluslararası araştırma kurumuna göre, 
Musul’da çıkan patlayıcıların üzerinde Türk şirketlerinin patentlerinin olduğunu belgeleriyle sundu. 
Bunu biz mi söylüyoruz, bunu biz mi yorumluyoruz? Bakın, yoruma mahal bırakmaksızın söylüyoruz 
bunları. 

Siz onları geçin. Ülkeyi, Hükûmetin yaptığı yanlışlardan ötürü bir bütün olarak ülkeyi terör 
örgütleriyle ilişkili bir ülke hâline getirdiniz ve böyle bir algı oluşturdunuz. Ya değilse, dün polis gitmiş 
bir büyükelçiyi öldürmüş…

HAMZA DAĞ (İzmir) – Onu siz yapıyorsunuz ya! Gidip konuşup onu siz yapıyorsunuz! 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…

HAMZA DAĞ (İzmir) – Sizin bu ülkenin milletvekili olarak bunu yapmamanız lazım, yapıyorsunuz 
ama. 

AHMET YILDIRIM (Devamla) – Az önce söyledim, yine söylüyorum: İktidar hatipleri çıkmış 
buradan sanki bir sivil toplum örgütüymüş gibi, sanki Kanarya Sevenler Derneğiymiş gibi, direkt 
öldüren kişiyi terör örgütü mensubu ilan edip işin içinden çıkıyor. Partimize dönük saldırılarda ne diyor? 
“Kabul etmiyoruz.” Siz sivil toplum örgütü değilsiniz, bunları önlemekle mükellefsiniz, önlemekle. 

EMRULLAH İŞLER (Ankara) – Hani PKK’yla ilişkinizi açıklayacaktın, ne oldu!

AHMET YILDIRIM (Devamla) – Siz saldırıları önlemekle mükellefsiniz; İstihbaratın, Emniyetin, 
İçişlerinin sahibisiniz. “Biz kabul etmiyoruz.” deyip işin içinden çıkamazsınız, siyasi sorumluluğunuz 
var bunda. 

Teşekkürler. (HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

HİŞYAR ÖZSOY (Bingöl) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Özsoy…

TAMER DAĞLI (Adana) – PKK’yla iç içe girdiniz mi, girmediniz mi; onu niye cevaplamadın?

LEZGİN BOTAN (Van) – FETÖ’yle iç içe misiniz, değil misiniz? Ne konuşuyorsunuz ya ikide 
bir! FETÖ’yle iç içesiniz, El Nusra’yla iç içesiniz!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, hadi karşılıklı birbirinize laf atarak idare edelim Meclisi, haydi. 

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Ara ver Başkanım.

BAŞKAN – Sayın Özsoy…

HİŞYAR ÖZSOY (Bingöl) – Sayın Başkan, sayın MHP’li hatip konuşmasında kendisinin 
söylediklerini çarpıttığımı ve bu çerçevede konuşmak istediğini söyledi. Yani kendisinin dediğini 
çarpıtmadım, bu konuda bir cevap vermek istiyorum, sataşma oldu.

BAŞKAN – O zaman, size açıklamak için yerinizden bir dakika söz vereceğim. Sataşma değil, 
çarpıtmadığınızı beyan edeceksiniz.

Buyurun, yerinizden bir dakika söz veriyorum size.
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V.- AÇIKLAMALAR (Devam)
20.- Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy’un, Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın sataşma nedeniyle 

yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 
HİŞYAR ÖZSOY (Bingöl) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Vallahi, böyle bir siyasal atmosferde, gerçekten, niyetimiz polemik değil. Sayın hatibi de temin 

ederim ki dediklerinizi çarpıtmadım, sadece farklı yerlerden bakıyoruz, bu meseleye farklı yerlerden 
bakıyoruz. 

Dediğimiz şudur: Şimdi, siz dünya kadar “PYD, terör örgütü.” deyin, bakın, siz diyorsunuz, dünya 
öyle görmüyor; ortada böyle bir durum var. Ki “terör örgütü” dediğiniz, 2013 yılında buraya geliyordu, 
Salih Müslim buraya gelmişti değil mi? Buraya davet edilmişti, görüşmeler yapılmıştı. Sonra olmadı; 
biz devam etmediği için, evet, üzgünüz; keşke olsaydı, Türkiye, Suriye sarmalı içerisinde bu kadar kötü 
durumlara girmemiş olurdu gibi düşünüyoruz. Dolayısıyla, şu “terör” kavramı üzerinden bu bölgedeki 
Kürt meselesini algılama, bunun üzerinden politika geliştirmenin verimsiz olduğunu düşünüyoruz. 
Dolayısıyla, evet “terör örgütü” dediğiniz PKK’yle bu Hükûmet müzakereler yürüttü, görüşmeler 
yürüttü.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ŞAHİN TİN (Denizli) – Siz “terör örgütü” diyemiyorsunuz, onu söylemiyorsunuz.
HİŞYAR ÖZSOY (Bingöl) – Dolayısıyla barış sürecini devam ettirmekten başka bir çıkış yolu 

olmadığını düşünüyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Muş…
MEHMET MUŞ (İstanbul) – Sayın Başkan, burada neye istinaden sataşmadan söz alındı? 

Benim, PKK’nın kontrolünde olunduğunu, böyle bir sataşmada bulunduğum ifade edildi. Buna cevap 
beklerdim, böyle bir cevap göremedim, buna cevap verilmedi. Bu sataşmama bir cevap yok, bir.

AHMET YILDIRIM (Muş) – Siz neye sataşmadan söz aldınız, neyi söylediniz?
MEHMET MUŞ (İstanbul) – İkincisi: Bakın, devletin ilgili kurumlarının müdahalede 

bulunmadığıyla ilgili bir şey söylüyor. Bakın, Ümraniye’de bir polisimiz şehit oldu. Polisimiz nerede 
şehit oldu?

MEHMET EMİN ADIYAMAN (Iğdır) – Senin görevin. 
HİŞYAR ÖZSOY (Bingöl) – Genel Merkezimize 3 tane grup geldi, 1 polis gönderemediniz yahu; 

ayıptır ya!
MEHMET MUŞ (İstanbul) – Nerede şehit oldu polisimiz? Orada bir müdahalede bulunuyor. 
BAŞKAN – Toparlayın lütfen Sayın Muş. 
MEHMET MUŞ (İstanbul) – Orada şehit olan polisimiz bir müdahalede bulunuyor.
HİŞYAR ÖZSOY (Bingöl) – Bu defa da o polisin arkasına sığının!
MEHMET MUŞ (İstanbul) – Bunu hiç görmeden, hiç konuşmadan, hiçbir şey yapılmıyormuş gibi 

bir algı oluşturmaya çalışmayı kesinlikle kabul etmiyoruz.
AHMET YILDIRIM (Muş) – Azmettirensiniz, azmettiren! 
MEHMET MUŞ (İstanbul) – Bakın, orada polisimiz oradaki müdahalede şehit oldu. 
HİŞYAR ÖZSOY (Bingöl) – Evet, azmettiriyorsunuz. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Muş. 
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VII.- ÖNERİLER (Devam)
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
2.- CHP Grubunun, Grup Başkan Vekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili 

Engin Altay ve Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafından, siyasi iktidarın izlediği ve Türkiye’yi savaşın 
cephesi ve bekası tartışılan bir ülke konumuna taşıyan yanlış dış politika uygulamalarının belirlenmesi, 
tırmanan terör olaylarının önlenememesinin nedenlerinin araştırılması amacıyla 20/12/2016 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan genel görüşme önergesinin, Genel Kurulun 
20 Aralık 2016 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli 
birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin aleyhinde son olarak Şanlıurfa Milletvekili 
Ahmet Eşref Fakıbaba konuşacaktır.

Buyurun Sayın Fakıbaba. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Çok değerli milletvekilleri, hepinize saygılarımı sunuyorum.
“Terör” deyince tabii ki güneydoğu akla en başta gelen bölgelerimizden birisi.
ENGİN ALTAY (İstanbul) – Artık her yer geliyor Sayın Vekilim, artık her yerde terör var, sade 

güneydoğuda yok.
AHMET EŞREF FAKIBABA (Devamla) – Efendim, eğer gerçekten hepimiz demokrat olabilsek, 

demokrasi lafta kalmasa, insanları sevebilsek, Kürt’ü, Türk’ü, Arap’ı, Laz’ı, Çerkez’i, Müslüman’ı, 
gayrimüslümanı sevebilsek, bunları laf etmesek, oya çevirmek için bunları kullanmasak, inanın çok samimi 
olarak söylüyorum, burası bir cennet vatan. Bu vatan hepimize de yeterlidir; Kürt’üne de, Türk’üne de, 
Arap’ına da, Alevi’sine de, Sünni’sine de ama bir bakıyoruz, ne oluyor bize? Kimler ne yapıyorlar?

Yani, şimdi, burada Kürt menşeli etnik grubuna sahip olan arkadaşlarımız var. Kürtlere çok büyük 
saygı duyuyoruz. Onlar gerçekten yiğit insanlar, çok sevdiğimiz insanlar. Şanlıurfa’ya baktığınız zaman, 
Kürt’ü var burada, bakın arkadaşlarım, Kürt’ü var, Türk’ü var, Arap’ı var. Ya, bizim hiç sorunumuz yok 
arkadaşlar, vallahi billahi sorunumuz yok ya. Bu sorunu kimler çıkarıyor arkadaşlar? Bu sorunu kim 
yapıyor ya? Peki, maşa olarak kimleri kullanıyorlar? Ne yapıyorlar? Bu ülkeye neler vermek istiyorlar? 
Yani, ben, bu kardeşiniz, Şanlıurfa’da on yıl Belediye Başkanlığı yaptım. Hiçbir zaman bir Kürt’le, bir 
Arap’la, bir Türk’le hiçbir sorun olmadı, insanlar birbirini seviyor. Ya, benim torunum, Kürt ve Türk 
karışımı. Şimdi, benim bu torunuma ne diyeceksiniz siz?

MEHMET EMİN ADIYAMAN (Iğdır) – Bin tane şeyimize niye saldırıldı o zaman iki gündür?
AHMET EŞREF FAKIBABA (Devamla) – Ha, şimdi, şu var: O zaman, biz gerçek Türkiye’mizi 

sevmek zorundayız, gerçek Türkiye için canımızı vermek zorundayız, gerçek Türkiye’nin kıymetini 
bilmek zorundayız. Biz bunu yapamazsak ne yapabiliriz arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti ve 
Hükûmetimiz, Kürtlere hiçbir zaman karşı olmamıştır, olmayacaktır da ama biz Kandil’e karşıyız 
çünkü Türkiye’yi gerçekten rahatsız etmek, güneydoğuyu ve ülkeyi bölmek istedikleri için karşıyız. 
(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Yoksa, Kürt vatandaşları bizim canımız. Bizim hiçbir zaman…

MEHMET EMİN ADIYAMAN (Iğdır) – Dilleri serbest mi, eğitim hakkı var mı?
AHMET EŞREF FAKIBABA (Devamla) – Bakın, Sayın Vekilim, bizim, Kürtlerle, Araplarla, 

başka insanlarla hiçbir sorunumuz yok, olamaz. Onlar bizim kardeşimiz, onlar bizim canımız. Zaten 
Türkiye, sadece Türklerin yaşadığı bir ülke de olamaz, hem Kürtler yaşayacak hem Araplar yaşayacak 
hem Sünniler yaşayacak hem Şiiler. Amerika’da böyle değil mi arkadaşlar? 50 bin çeşit ırk var ya, 
bunlar kavga mı ediyorlar? 50 bin çeşit din var, bunlar kavga mı ediyorlar? Ama bizi ettiriyorlar. 
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MEHMET EMİN ADIYAMAN (Iğdır) – Siyaset ettiriyor, siyaset, sizin siyasetiniz. 

AHMET EŞREF FAKIBABA (Devamla) – Bakın, ha, maşalar ettiriyor, bakın, burada çok önemli. 
Burada, maşa olan insanlar, maşa olan örgütler bir defa bu Türkiye’yi karıştırmak istiyorlar. Arkadaşlar, 
demokrat olarak şunu yapmamız lazım: Terör kimden gelirse gelsin, hangi grup olursa olsun, bunun 
DAEŞ’i, bunun PYD’si, bunun PKK’sı yok; biz buna “terörist grup” diyeceğiz, teröriste “terörist” 
diyeceğiz. Eğer biz bunu diyemezsek vallahi bir yere gidemeyiz. 

Tabii ki terörü önlemek Hükûmetin işidir, görevidir ama…

MEHMET EMİN ADIYAMAN (Iğdır) – El Nusra’yı, Ahrar’uş Şam’ı da ekle.

BAŞKAN – Sayın Adıyaman…

AHMET EŞREF FAKIBABA (Devamla) – Bakın, burada 550 tane milletvekili var; bu, hepimizin 
de görevidir aynı zamanda. Terörü tek başına önleyen hiçbir hükûmet olmamıştır. Terör hep birlikte, 
ortaklaşa, kardeşçe, el ele verilerek, ülkenin menfaatleri düşünülerek önlenmiştir. Yoksa “Tek başına 
AK PARTİ Hükûmeti terörü önlesin...” Ya, tabii, önlemeye çalışalım ama 15 Temmuz ruhunda… Çok 
teşekkür ediyorum diğer partili arkadaşlarımıza, grup başkan vekillerine, hepsine yürekten teşekkür 
ediyorum. Terörü önlemek için, bir defa, 15 Temmuz ruhunu bizim kaybetmememiz lazım geldiğine 
inanıyorum. 

Şanlıurfa’dan örnekle başladım, Şanlıurfa’da, samimi olarak, işsizlik var, doğru; enerji problemi 
de var, bu da doğru.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Hiçbir şey çözmemiş bunlar.

AHMET EŞREF FAKIBABA (Devamla) – Evet ama yani bir Kürt “Yahu, arkadaş, beni okula 
almıyorlar”, “Beni milletvekili yapmıyorlar.”, “Yahu, acaba ben bakan olabilir miyim?”; hiç öyle bir 
problemimiz yok. 

El ele verelim -Şanlıurfa’nın 12 tane milletvekili var- Şanlıurfa’nın problemleriyle uğraşalım, 
Şanlıurfa’nın daha iyi, nasıl insanca yaşanabilecek bir şehir olması için, onun gayreti içerisinde olalım. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Şu an millî gelirde sondan 2’nci sırada Şanlıurfa. Ne yaptınız ya on 
dört senedir?

AHMET EŞREF FAKIBABA (Devamla) – Ama dersek ki: “Yahu, Kürtler şöyle, Türkler böyle. 
Şu şöyle oluyor, bu böyle oluyor...” 

Yani ben size soruyorum, İstanbul’da kim patlattı? Hadi bana cevap verin. Kimler öldü? 4 tane 
şehidimiz vardı, hepsi de Kürt kardeşlerimizdi, hep beraber gittik. Kim kime zarar veriyor? Niye 
veriliyor? Bunların sebeplerine derinlemesine inmeden bunu çözmemiz mümkün değil. 

Bir hekim olarak, eğer bir çocuğun veya bir hastanın ateşi varsa Aspirin veremezsiniz, siz onun 
nedenlerine ineceksiniz. Bakın, samimi olarak söylüyorum, kardeşinizim: Bizim Şanlıurfa’mızdan, 
Şanlıurfa’dan bahsediyorum ben. Kürt’ün, Türk’ün, Arap’ın kardeşçe yaşadığı gerçekten bir barış 
şehridir. Ama bu barış şehrini bozmak isteyenler kimdir? Bu barış şehrini kim bozmak istiyor, hangi 
sebeple bozmak istiyor? Onun için, bunun sebeplerini mutlaka ve mutlaka araştırmamız ve bulmamız 
gerektiğine ben şahsen yürekten inanıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti ve partimiz, Kürtlere karşı değildir, Kandil’e karşıdır, bakın, Kandil’e 
karşıdır. Bizi, ülkemizi bölmek isteyen, bizi vurmak isteyen hangi ülke olursa olsun, bu nereden 
gelirse gelsin, Türkiye Cumhuriyeti tabii ki ona karşı olacaktır. Gideceksiniz, efendim, dağlarda 
oturacaksınız, zamanı bulduğunuz zaman, fırsatı bulduğunuz zaman gelip Türkiye sınırı içerisine 
gireceksiniz, insan öldürüp kaçıp gideceksiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir demokrasi 
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anlayışı olabilir mi? Ondan sonra çıkıyoruz, diyoruz ki: İşte demokrasi. Ya, demokrasi demek, bir 
defa insan hayatına saygı duymak demektir. Demokrat insan -çok özür dilerim- esasında yüksek sesle 
konuşmayan kişi demektir. Bağışlayın beni yani çünkü içim yanmış. Yani cennet bir ülke, güneydoğuyu 
özellikle gezmenizi istiyorum. Kürtlerin ne kadar güzel insanlar olduğunu, ne kadar misafirperver 
insanlar olduklarını, tabiatın, doğanın orada ne kadar mükemmel olduğunu, tarımın ne kadar gelişmiş 
olduğunu, Mezopotamya’nın gerçekten önem verildiğinde Kürtlerin ne kadar mutlu ve refah içerisinde 
yaşayacaklarını özellikle size anlatmak istiyorum arkadaşlar. 

Onun için, bir defa samimi olmamız lazım, 550’miz de samimi olacağız. Samimi ve dürüst bir 
şekilde -Kürt halkı da Türk halkı da Arap’ı da Çerkez’i de- diyeceğiz ki: Bir ülkemiz var, bir bayrağımız 
var, bir vatanımız var. Ha ondan sonra, eksikliklerimiz nelerdir? Kürtlerin, Türklerin, Arapların bu 
konuda kültürel haklarında ne eksiklikler vardır? Hep beraber çözeceğiz. Biz demiyoruz ki: “AK 
PARTİ olarak gerçekten on dört yıldan beri çok güzel şeyler yaptık.” Vallahi demokraside çok büyük 
ilerlemeler oldu. Ama eğer sıkıntılar varsa bu, AK PARTİ’den değildir, bu sıkıntılar, o maşaları kullanan 
o ülkelerdendir. Ülkelerin adlarını vermeme gerek var mı, yoksa herkes biliyor mu? Vallahi herkes 
biliyor.

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Ver, ver, ver ya bilelim. Ben bilmiyorum ya. 

AHMET EŞREF FAKIBABA (Devamla) – Herkes biliyor. Bu ülkeler kimlerdir? Bu ülke halkının 
refah içerisinde, Kürtlerin refah içerisinde yaşamamasını isteyen hangi ülkeler vardır? Vallahi onu 
Kürtler de çok iyi biliyor. Ama maalesef birlik ve beraberlik içerisinde davranamıyoruz.

Benim sizlerden istirhamım, hepimiz, 550’miz bir ülkemiz var; 15 Temmuz ruhunu mutlaka ve 
mutlaka beraber götürmemiz lazım.

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Ya ruh mu kaldı, 15 Temmuzdan ruh mu kaldı ya? Herkesi içeri 
attınız ya.

AHMET EŞREF FAKIBABA (Devamla) – Tek başına bunu Hükûmete verdiğiniz takdirde… Tabii 
ki Hükûmetiz, yöneteceğiz ama terörizm farklı bir olaydır. 

KAZIM ARSLAN (Denizli) – O ruhu önce siz muhafaza edeceksiniz. 

AHMET EŞREF FAKIBABA (Devamla) – Terörle bir hükûmetin tek başına başa çıktığı daha 
yeryüzünde görülmemiştir. Onun için, el ele vereceğiz, bir Türkiye’miz var, bir vatanımız var. Vallahi 
cennet bir vatanda yaşıyoruz, bunun kıymetini bilmemiz lazım.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Fakıbaba.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Karar yeter sayısı.

BAŞKAN - …oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım: Kabul edenler… Kabul 
etmeyenler… Kâtip üyeler arasında bir anlaşmazlık var, elektronik oylama yapalım.

Oylama için iki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Karar yeter sayısı yoktur. 

Birleşime on beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.19
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 18.36

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI
KÂTİP ÜYELER: İshak GAZEL (Kütahya), Ali Haydar HAKVERDİ (Ankara)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43’üncü Birleşiminin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin oylanması sırasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. 
Öneriyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Öneriyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… Öneri kabul edilmemiştir, karar yeter sayısı vardır.

Sayın milletvekilleri, şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine 
göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

3.- AK PARTİ Grubunun, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler” kısmında bulunan 443 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bu kısmın 2’nci sırasına alınmasına ve 
diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun 20 Aralık 2016 Salı günü ile 28 
Şubat 2017 Salı günleri (dâhil) arasındaki salı ve çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü sorular ve 
diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesine ve yukarıda belirtilen tarihler arasındaki 
salı, çarşamba ve perşembe günlerindeki birleşimlerinde saat 24.00’e kadar çalışmalarına devam 
etmesine; 443 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak 
bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi 

20/12/2016

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 20/12/2016 Salı günü (bugün) toplanamadığından, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi 
gereğince grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

 Mustafa Elitaş

 Kayseri

 AK PARTİ Grup Başkan Vekili

Öneri:

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 
443 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bu kısmın 2’nci sırasına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre 
teselsül ettirilmesi;

Genel Kurulun 20 Aralık 2016 Salı günü (bugün) ile 28 Şubat 2017 Salı günleri (dâhil) arasındaki 
salı ve çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek 
gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin 
görüşülmesi ve yine, yukarıda belirtilen tarihler arasındaki salı, çarşamba ve perşembe günlerindeki 
birleşimlerinde saat 24.00’e kadar çalışmalarına devam etmesi;

443 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak 
görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması önerilmiştir.
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443 Sıra Sayılı

Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/666)

BÖLÜMLER BÖLÜM MADDELERİ BÖLÜMDEKİ MADDE SAYISI

1. BÖLÜM 1 ila 9’uncu maddeler arası 9

2. BÖLÜM 10 ila 15’inci maddeler arası 6

 TOPLAM MADDE SAYISI 15

BAŞKAN – Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisinin lehinde ilk olarak Kırıkkale Milletvekilli 
Sayın Ramazan Can konuşacaklardır.

Buyurun Sayın Can. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla 
selamlıyorum.

Grup önerimize başlarken Beşiktaş’ta ve Kayseri’de şehit olan yiğitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum, yaralı gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

Grup önerimizle, 28 Şubat 2017 tarihine kadar, salı günleri 15.00-24.00 -sözlü sorular 
görüşülmeyecek bu arada- çarşamba ve perşembe günleri 14.00-24.00 saatleri arasında Genel Kurulun 
çalıştırılmasını öneriyoruz.

Yine, grup önerimizle, 443 sıra sayılı, iki bölüm hâlinde, 15 maddelik, serbest bölgelerle ilgili 
kanun tasarısını gündemin 2’nci sırasına alıyoruz ve Genel Kurula bu şekilde grup önerisi olarak 
getirdik.

Genel Kurulun takdirlerine sunuyor, tekrar hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Can.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisinin aleyhinde ilk olarak Samsun Milletvekili Sayın Erhan 
Usta konuşacak.

Buyurun Sayın Usta.

ERHAN USTA (Samsun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisinin getirdiği grup önerisini 
konuşuyoruz. Tabii, daha önceden de birkaç defa bunu ifade ettik -sürekli oluyor da- yine bir plansızlık, 
programsızlık görüşüyoruz esasında. Yani, bir öngörü yok. Önümüze bakmadan birtakım programlar 
yapılıyor, ondan sonra da her defasında, her hafta neredeyse bunları görüşmek zorunda kalıyoruz. Bu 
bir defa başlı başına bir verimsizlik. Yani, bu Parlamentoyu daha verimli çalıştırmak lazım.

Şimdi, milletler yüz yıllık planlar yapıyorlar, yüz yıl ötesi için programlar yapıyorlar, bir strateji 
ortaya koyuyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisinin hem hükûmet etme anlayışında hem de Parlamentoyu 
yönetme anlayışında, bırakın yüz yılı, bir hafta sonrası yok.
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Şimdi, şu grup önerisiyle getirilen öncelik yarın yeniden değiştirilmek istenecek çünkü Plan ve 
Bütçe Komisyonunda bir torba kanun görüşülüyor, torba kanunu da büyük ihtimal bu serbest bölgeler 
kanununun önüne alalım diye iki gün sonra tekrar bir şey gelecek. Yani bakın, bunun için her defasında 
asgari kırk dakika harcıyoruz. Yani şu Parlamento, önündeki bir hafta -yüz yıldan vazgeçtik, üç 
yıldan, beş yıldan vazgeçtik- on gün içerisinde neyi görüşeceğini bilmeyen bir Parlamento var ve bu 
Parlamentoyu, bunu böyle yapan da tabii ki iktidar partisi. Şimdi, bu verimsizliğe hakikaten bir son 
vermek lazım. Şimdi, ülke aslında her konuda böyle yönetildiği için biz bu sıkıntıları çekiyoruz bu 
ülkede, bunu da görmemiz lazım. 

Şimdi, önümüzde patent yasası var, sınai mülkiyetle ilgili yasa var. Bizim bu yasaya herhangi 
bir rezervimiz de yok, yasanın bir an evvel çıkmasını arzu ediyoruz, bir defa, o konuda düşüncemizi 
söyleyelim ama elbette ki üzerinde konuşulması gereken hususlar var, bunların tartışılması lazım; bu 
mutlaka gerekiyor. 

Şimdi, bizim Hükûmetten esas isteğimiz, beklentimiz şu: Böyle, hakikaten, özellikle ekonomi 
alanında -ekonomiyi biraz ele alacak olursak bugünkü konular açısından- önümüzde ülkenin ciddi 
ölçüde ihtiyaç duyduğu bir kısım reformlar var, bir kısım yasaların buraya getirilmesi lazım, kanun 
tasarılarının, kanun tekliflerinin buraya getirilmesi lazım. Biz Hükûmetten bunları getirmesini 
bekliyoruz. Yoksa bu getirilen sınai mülkiyetle ilgili tasarıya hiçbir itirazımız yok ancak burada bir 
reform yok, burada aslında sorunu çözecek çok fazla bir şey de yok; işte, değişik kanunlarda değişik, 
dağınık olan birtakım meseleleri toparlama şeklinde bir yasa. Yani ülkenin meselelerini çözecek, 
ülkenin yapısal sorunlarını çözecek tasarılarla Hükûmetin şu Meclise gelmesi lazım. Açık çek 
veriyoruz, bakın, getirin bunları destekleyelim diyoruz. Vergiyle ilgili yapmamız gereken işler var, bu 
ülkede rant vergisinin çıkartılması gerekir diyoruz; bu ülkede verimliliği artırmaya yönelik, AR-GE’ye 
yönelik işlerin yapılması lazım diyoruz; bu ülkede kamu harcama sisteminin disipline edilmesi lazım, 
rasyonelleştirilmesi lazım diyoruz; vergi yüklerinin yeniden düzenlenmesi lazım diyoruz. Hele hele 
TÜİK’in son açıkladığı veriler kapsamında bakarsak, zaten ülkenin bir sorunu, tasarruf sorunu yokmuş. 
O zaman gelin, hep birlikte şu tüketimin üzerindeki vergileri azaltalım, fakir fukaranın üzerindeki 
vergileri azaltalım. Bunların yapılması gerekirken, böyle, günübirlik kanunlarla Adalet ve Kalkınma 
Partisi Meclisi de bu anlamda yönetmek istiyor, bu son derece yanlış. 

Şimdi, torba… Torba getirilecek, işte, efendim, burada “Yılbaşına kadar çıkması lazım…” Madem 
bu yılbaşına kadar çıkması lazımdı, bugüne kadar aklınız neredeydi? Bu soruyu sormak bizim hakkımız 
değil mi? Yani, bu şekilde devlet yönetimi olur mu? Burada ta bir yıl önceden belli olan hususlar var, 
yılın sonuna yapılması gereken işler, onlar yapılmıyor; hepsini bir kenara sıkıştırıp verimsiz bir şekilde 
görüşmek, efendim, işte, tehditle, dayatmayla, şantajla böyle iş yapmak yakışmıyor bu Parlamentoya. 

Bu Parlamentoyu daha verimli çalıştırmamız lazım arkadaşlar ve gece çok geç saatlere kadar 
çalışmanın da bu ülkeye bir faydası yok, bakın, ben bunu söyleyeyim size. Niye yok? Çünkü gecenin 
ikisine, üçüne kadar çalışıldığı zaman, birkaç gün de üst üste böyle olduğu zaman insanların sinirleri 
geriliyor, en ufak bir şeyde burada kargaşa çıkıyor, karmaşa çıkıyor ve bu Parlamentoda olup biten 
olaylar, inanın, vatandaşı etkiliyor, halkımızı etkiliyor. O yüzden, burada çok dikkat etmemiz lazım, 
zinde kafayla, sağlıklı bir şekilde çalışmaları yürütmemiz lazım.

Şimdi, arkadaşlar, biraz da gündemdeki siyasi konulara ilişkin düşüncemi de paylaşmak istiyorum 
bu vesileyle. Hakikaten, ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Hani, bunu hep söylüyoruz da hele hele bu 
kadar zor da hiç olmamıştı herhâlde. Tamamen bir terör kuşatması altındadır ülkemiz. Yani, bir yandan 
PKK terörü, bir yandan FETÖ terörü, bir yandan IŞİD’i, bir yandan PYD’si, YPG’si, işte, Suriye’de 
içinde bulunduğumuz durum, dün akşam itibarıyla bir de Rusya Büyükelçisine karşı işlenen bir suikast 
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var -taziyelerimizi Rus halkına ve ailesine iletmiştik- yani bütün cepheleriyle Türkiye bir kuşatma 
altında. Türkiye’nin eli zayıflatılmak isteniyor, Türkiye’nin itibarının sarsılması isteniyor, köşeye 
sıkıştırılıyor. Küresel ve bölgesel düzeyde Türkiye ciddi mevzi kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bütün 
bunları görerek, hakikaten, ülkenin birlik, beraberliğe ihtiyacı var, ülkenin daha düzgün, daha stratejik 
bakış açısıyla yönetilmeye ihtiyacı var; bunları da Hükûmetten bekliyoruz.

Diğer taraftan, biz buradan vatandaşımızı da sağduyuya davet ediyoruz, sağduyulu olmak 
zorundayız. Provokatörler var, ortalıkta geziyor, bir kısım işler yapıyorlar, vatandaşımızın bu acısından 
istifade etmeye çalışıyorlar, bunlara da hiçbir şekilde bizim tolerans tanımamamız lazım. Sokakların 
karışması isteniyor, bazıları dağda yapamadığını şehirlerde yapmak istiyorlar. Türk milletinin, aziz 
milletimizin bu oyuna gelmemesi lazım. Bu konuda da herkesin, Meclisteki siyasi partilerimizin de, 
aslında bütün sivil toplum kuruluşlarımızın, bu ülkede yaşayan herkesin bu anlamda çok sorumlu 
davranması gerekiyor. 

Az önce ben ifade etmiştim, başlangıçta, açılışta: Bizim, Milliyetçi Hareket Partisinin bu parti 
binalarının, efendim, taşlanmasıyla, bilmem neyle hiçbir şekilde alakası yoktur, oraya bayrak asanlar 
bizim bayrağımızı asmış olsalar bile bizimle alakası yoktur. Biz, bu konuda partililerimizi de çok 
dikkatli olmaya davet ediyoruz, sürekli bunu yapıyoruz. Fakat, tabii ki, bu terörle mücadelede başarılı 
olabilmek için Hükûmetin de yapması gereken bazı işler var. Bir defa, herkesten önce Hükûmetin 
yapması gereken şey, bir muhasebe yapması lazım oturup. Şimdi, bu zor günlerde biz “Eskiden 
şöyleydi, işte, siz ihanet sürecinde şu hataları yaptınız, ülkenin başına bunlar geldi; dış politikada şu 
yanlışları yaptınız, bunlar oldu.” filan bunları çok fazla konuşmak istemiyoruz. Ama, bunları bizim 
konuşmamamız sizin de buralarda doğru yaptığınız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla, aynı hatalara 
düşülmemesi açısından iktidarın, kafasını iki elinin arasına alıp, oturup bunu, nerede hata yaptığını 
düşünmesi, bundan sonra nasıl davranırsa bu ülkeyi daha iyi yönetebilir, bu konularda çok dikkatli 
olması lazım, bu konuların bir muhasebesini yapması lazım. Bunların ciddi bir analizinin yapılmaya 
ihtiyacı var, bu yapılmadığı sürece biz bu ülkede sıkıntıdan kurtulamayız bakın, çünkü aynı hataları 
tekrarlar. Lütfen, bunları muhalefet partilerinin söylemesini beklemeden, yapılan hataları görün ve bu 
hataları düzeltmeye çalışın, bir daha bu hatalar yapılmasın. 

Şimdi, tabii, terörle mücadelenin düzgün bir stratejiye oturması lazım; bunu az önce Mehmet 
Günal Bey konuşmasında ifade etti, oralara girmeyeceğim. Ancak, biz görüyoruz ki bütün bu olaylarda 
istihbarat zafiyeti var, bunu görmemiz lazım. Yani, bizim istihbarat birimlerimizin çok daha iyi, çok 
daha sağlıklı çalışması lazım. Her olay olduktan sonra ah vah etmenin de hiç kimseye bir faydası 
olmuyor maalesef. Dolayısıyla, tedbirlerin zamanında alınması lazım, Hükûmetin de bu konuda çok 
dikkatli olması lazım. 

Bir de birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek davranışlardan da hepimizin kaçınması gerekiyor. Bu 
kapsamda, mesela, özellikle son günlerde yine ciddi bir mesaj baskısı altındayız. Nedir? İşte, FETÖ’yle 
devletimiz, Hükûmet mücadele ediyor. Biz bu mücadeleyi esas itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak desteklediğimizi zaten çok net bir şekilde ifade ediyoruz. Ancak bunlar, bu mücadele yapılırken 
mağdur yaratmamamız lazım yani insanı, kendi insanımızı… Bakın, bu coğrafyanın, bu vatanın, 
bu toprağın, bu milletin çocuklarını, annelerini ülkemize küstürürsek biz, devletimize, milletimize 
küstürürsek bu yaraları sarmakta zorlanırız. 
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Örneğin, bu Kars Sarıkamış’ta uzman çavuşlarla ilgili bir mesele var. Buradaki uzmanlar, işte, 
oradaki tugay komutanı -o, ihtilalci, darbeci bir komutanmış- bu çocukları bir şekilde “Bir PKK terör 
eylemi var.” diye Sarıkamış’a indiriyor. Şimdi, daha sonrasında, bunların hepsi… Tabii, darbe girişimi 
içerisinde olduğu anlaşılıyor ama hiç kimse silaha dokunmuyor, hiçbir şekilde bir şeye kalkışmadığı 
hâlde buradaki uzman çavuşların hepsinin tutuklu olduğu şeklinde bize ciddi mesajlar geliyor. 

Şimdi, buna bakılması lazım yani burada işte, “Ya, ben risk almayayım, aman, kalsın.”, efendim, 
işte “Ben dokunmayayım buna, yoksa sonra beni yakarlar.” anlayışıyla hareket edilmemesi lazım. 
Yüzlerce insan eğer hakikaten suçsuz yere buralarda yatıyorsa, bakın, onların aileleri, onların çocukları, 
onların nişanlıları -birçoğu da nişanlı, tabii, genç çocuklar olduğu için- hepsi bu ülkeye, bu millete 
küsme gibi bir riskle karşı karşıya; onları fazla üzmeyelim yani birlik, beraberlik ruhunu… Yani orada 
neyse… Biz demiyoruz ki “Bunlar, suçu olanlar salınsın.” Ancak, bir an evvel bu dosyalar açılsın, 
bakılsın, mesele ne ise halledilsin. Benzer durumda olan başka şehirdekiler salınmış. Buradaki çocuklar 
niye salınmıyor, bunlar niye hâlâ tutuklu? Yani bu meseleler, bunlar küçük gibi görülüyor, münferit 
meseleler gibi görülüyor ama bunlar birikiyor ve bunlar ülkemizdeki birlik, beraberlik ruhunu zedeliyor. 
Ben bu konuda da yetkilileri ikaz etmek istedim.

Genel Kurulu saygıyla selamlarım.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Usta.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisinin lehinde son olarak Samsun Milletvekili Sayın Hasan 
Basri Kurt konuşacak.

Buyurun Sayın Kurt. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HASAN BASRİ KURT (Samsun) – Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; AK PARTİ Grubumuz 
tarafından çalışma saatlerini ve çalışma planını içeren teklifle ilgili lehte söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği üzere, Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı gündemimizin şu anda 1’inci sırasında, biz 2’nci 
sırasına Serbest Bölgeler Kanunu Tasarısı’nı getirmek istiyoruz ve Meclis çalışma saatlerini bu hafta 
24.00’le sınırlayarak bu çalışmayı yapmak hedefimiz.

Meclisimizin bugüne kadarki yoğun çalışma takvimi ortada. İnşallah bundan sonra da bu sınai 
mülkiyet kanunuyla birlikte bizler derli toplu bir sanayi mülkiyet kanununa kavuşmuş olacağız. İnşallah 
bu hafta bunu bitirip devamında da serbest bölgeler kanununu geçirmek istiyoruz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kurt.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisinin aleyhinde son olarak, Konya Milletvekili Sayın 
Mustafa Hüsnü Bozkurt konuşacaklardır.

Buyurun Sayın Bozkurt. (CHP sıralarından alkışlar)

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Konya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisinin grup önerisi Meclisimizin çalışma saatlerini düzenliyor. Salı günleri 
15.00-24.00, diğer günler 14.00-24.00 saatleri arasında çalışalım. Tabii çalışalım, yani ülkemiz bu 
hâldeyken bu Meclisin bir dakika bile tatil yapmasının doğru olmadığını samimiyetle düşünüyorum. O 
nedenle, her ne kadar aleyhinde söz aldıysam da bu çalışma konusunda aynı Adalet ve Kalkınma Partili 
kardeşlerim gibi düşünüyorum. Hatta yılbaşı tatili falan da yapmayalım. Yani, ülke kan gölüne dönmüş; 
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son bir hafta içinde 44’ü İstanbul Dolmabahçe’de, 14 evladımız Kayseri’de şehit olmuş; uzun yıllardır 
ilk defa bir diplomatik misyon başkanı ülkemizde, hem de bir polis tarafından suikasta uğramış, tatil 
neyimize? Ama neyi görüşeceğiz? Yani, gerçekten, ne için mesai yapmamız isteniyor? 

Hatırlayın, Temmuz 2015’te bu kürsüden grup sözcülerimiz “Gelin, şu terörü araştıralım.” dedi 
ama AKP ve MHP oylarıyla önergemiz, maalesef reddedildi. 

Bugün sayın grup başkan vekilimiz bu konuşmayı yapacağımı tebliğ edince ben, bakın, 5 Haziran 
2015 tarihinden günümüze toplu katliam olaylarının bir listesini çıkarmasını istedim arkadaşımdan 
33 katliam arkadaşlar... 5 Haziran 2015, HDP Diyarbakır mitingindeki bombalı saldırıda 5 insanımızı 
kaybetmişiz, 400’ün üzerinde yaralı var. Son saldırı da -toplu katliam anlamında- 17 Aralık Kayseri 
saldırısı yani üç gün önce, orada da 14 asker evladımız şehit olmuş, 56 yaralımız var. 800’ün üzerinde 
şehidimiz var ve bu Meclis, bu kadar yaşamsal, bu kadar içimizi acıtan, bu kadar hepimizi gerçekten 
gözyaşına boğan, bu kadar önemli olayı görüşmüyor, yok efendim, Serbest Bölgeler Yasa Tasarısı’nı 
görüşelim. 

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Onu bir günde hallederiz, bir günde hallederiz onu.

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT (Devamla) - Serbest bölge önemsiz diye söylemiyorum, tabii 
ki önemli. Ama, herhâlde kaybettiğimiz çocuklarımızdan, paramparça olan polislerimizden, hangi kol 
hangi gövdeye aittir ancak DNA testiyle saptayabildiğimiz o şehitlerimizden daha önemli olmamak 
gerekir. Oysa bu Meclis, hani sık sık hamaset olsun diye söylüyoruz ya, Gazi Meclis, neymiş efendim, 
15 Temmuz gecesi ikinci defa Gazi olmuş bu Meclis -olmuş hakikaten ama gerçek gazilerin, şehitlerin 
sorununu görüşmüyor. 

Az önce Meclis araştırması önergeleri verildi. HDP grup önerisi: “Kayseri’de yaşanan bombalı 
saldırı…” Ret. CHP grup önerisi: “Dış politika ve terör olayları…” Ret. Şimdi, bu grup önerisi kabul. 
Neyi yapacağız? Salı günleri saat 15.00 ile 24.00 arası çalışalım. Hayhay çalışalım.

Şimdi, arkadaşlar, öyle bir ülkede yaşıyoruz ki… Hepimiz, yani AKP’li, MHP’li, HDP’li, CHP’li, 
dışarıdaki partiler, hepimiz bu ülkenin insanlarıyız ya! Neyi paylaşamadığımız konusunda ben bir 
buçuk yıllık vekilliğim süresince anlayamadım, gerçekten. Her gün beş saat, altı saat burada sayın grup 
başkan vekilleri birbirlerine cevap veriyorlar. İşte, az önce sevgili AKP sözcüsü sözünü kısa kestiği 
için ben de televizyona yetişebildim, böylece seçmenlerimi selamlayabiliyorum, sağ olsun, kardeşime 
teşekkür ediyorum ama sadra şifa bir şeyi konuşamıyoruz arkadaşlar, kabul edelim. Bakın, bu millet 
550 vekil gönderiyor buraya ve bizim konuştuğumuz konular ülkenin gerçek sorunuyla ilgili değil.

Şimdi, tabii, ben muhalefet milletvekiliyim ve Adalet ve Kalkınma Partisinin yönetimini hiçbir 
şekilde doğru bulmuyorum; eyvallah, bunu söyleyebilirim. Sayın grup başkan vekili de kalkıp cevap 
verebilir, bunu da anlıyorum ama sevgili arkadaşlar, gerçekten söylüyorum, ülkemiz kanıyor, bu ülke 
kanıyor arkadaşlar. 33 bombalı saldırıda binin üzerinde yurttaşını kaybetmiş bir ülkenin Meclisi nasıl 
olur da bu terörün nedenlerini ve çözüm önerilerini konuşmak için sabahlara kadar mesai yapmaz? 
Bunu anlamak mümkün değil. Ve her akşam, televizyon ekranının karşısında, size samimi söylüyorum, 
o televizyona kaldırıp bir şeyleri fırlatmamak için kendimi zor tutuyorum. Televizyonlara çıkarılan 
birtakım kadrolu akademisyenler ve kadrolu gazeteciler… 

Sevgili AKP’li kardeşlerim, insafınıza sığınarak sormak istiyorum: Hanginiz bu ülkeyi benden 
daha çok sevdiğini ve bu ülke için benden daha çok emek harcadığını söyleme hakkına sahip? Kim 
Allah’ın benden daha sevgili kulu olduğunu söyleme hakkına sahip? Ama, televizyonlara bakıyoruz, 
neredeyse her gün Cumhuriyet Halk Partisini de şeytanlaştırmak için, ötekileştirmek için elinden geleni 
yapan birtakım adamlar durmadan konuşuyorlar. 
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Bakın, sevgili arkadaşlar, belki seversiniz diye Malcolm X’in bir lafını söyleyeyim: “Eğer dikkat 
etmezseniz medya mazlumlardan nefret etmenize ama zalimleri sevmenize neden olabilir.” diyor. 
İnanın, neden olabilir. Yani, yalanla bir yere varmak mümkün değildir. Bir laf daha söyleyeyim size, bu 
da Victor Hugo’dan, diyor ki: “Yalan zekâ işidir, dürüstlük içinse cesaret yeter. Eğer zekânız yetmiyorsa 
yalan söylemeye, cesaretinizi kullanıp bari dürüst olmayı deneyin, bu daha ucuzdur.”

Sevgili arkadaşlar, bakın, az önce burada benim de sevgili meslektaşım, doktor kardeşim dedi 
ki: “Demokrat olabilsek…” Fakıbaba’dan bahsediyorum. Aynı dönemde başhekimlik yaptık, ben 
Konya’da, o Urfa’da. Aynı ülke için, bu ülke için ikimiz de sabahlara kadar hastanelerimizde insanlara 
sağlık hizmeti verilsin diye uğraştık. Peki, demokrat olalım. Nasıl demokrat olacağız arkadaşlar? 
Bir önerge getirmişsiniz -şimdi Meclis Anayasa Komisyonunda salon kavgası yapılıyor- bir an önce 
geçirmeye çalışıyorsunuz. Neyi getiriyorsunuz bu önergeyle? Bu Meclisi yok ediyorsunuz arkadaşlar. 
İnanın, bu Meclis hiçbir işe yaramayacak bir heyet durumuna getiriliyor bu önergeyle. Bu önergeyle, bu 
Meclisin denetleme yetkisi elinden alınıyor. Bu önergeyle, bu Meclisin kanun yapma yetkisi neredeyse 
elinden alınıyor. Bir “Cumhurbaşkanı” tanımı yapmışsınız bu önergede, Cumhurbaşkanı, bu önerge 
kabul edildikten hemen sonra, altı ay içinde kararnamelerle devleti yeniden dizayn edecek ve bu önerge 
kabul edildiği günün ertesi, gelecek, partinize genel başkan olacak. Sonra, biz seçime gideceğiz -o 3 
Kasıma randevu veriyorsunuz ya- Sayın Cumhurbaşkanınız yani şimdiki Cumhurbaşkanı, yani 2014 
yılının 10 Ağustosunda seçilen, bugünkü Anayasa’ya göre tarafsız olması gereken o Cumhurbaşkanı, 
bir ceketini giyecek, Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanlığı propagandası yapacak, öbür ceketi 
giyecek, AKP Genel Başkanı olarak seçim propagandası yapacak; bunun için örtülü ödenek emrinde 
olacak, Cumhurbaşkanlığı tahsisatı emrinde olacak, AKP’ye Hazine yardımı emrinde olacak ve sonra 
siz diyeceksiniz ki: “Demokratik bir secim yaptık, yüzde şu kadar oyla Cumhurbaşkanı seçtik.” Eğer 
bu içinize siniyorsa, doğru bir şey değil arkadaşlar. Bu önergeyi geri çekin. Bakın, samimi söylüyorum 
AKP’li dostlar, ben doktorum, bunu doktor olarak okudum, tüylerim diken diken oldu. İçinizde 
hukukçu olup elini vicdanına koyarak şu önergeyi okuduktan sonra eğer “Bununla, bu ülkede demokrasi 
yaşayacak.” diyen varsa… Bana belki Allah ömür vermez ama hepiniz çok genç insanlarsınız, benim 
kızım, oğlum yaşında insanlarsınız, yaşayıp göreceksiniz, bu ülkeye büyük kötülük ediyorsunuz. 
İnanın, şu önergenizden demokrasi çıkmaz. Bununla ancak demokrasiyi katledip bir dikta yönetimi 
kurarsınız. Ama, bakın, tekrar söylüyorum: Ne Recep Tayyip Erdoğan ne diğer cumhurbaşkanlarımız 
ne diğer başbakanlar, kimse vatan haini değil, böyle bir şey söylemiyorum ama ne olursa olsun, 
kontrolsüz güç her zaman zararlıdır arkadaşlar. Bunu yapmayın. Hiçbir denetimi olmayan güç olmaz. 
400 milletvekiliyle -neymiş efendim- sorgulama hakkı getirmişsiniz. Bununla ancak sizin gibi her 
gördüğü şekerin peşinde koşanları belki kandırırsınız ama dünyayı kandırmanız mümkün değildir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bozkurt.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma 
önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.
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VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
B) ÖNERGELER
1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, (2/81) esas numaralı 5233 Sayılı Terör 

ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ve 3713 Sayılı Terörle 
Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına 
ilişkin önergesi (4/73)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(2/81) esas numaralı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre doğrudan Genel Kurul 
gündemine alınmasını arz ederim.

Saygılarımla.

 Mustafa Sezgin Tanrıkulu

 İstanbul

BAŞKAN – Teklif sahibi olarak İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu konuşacak.

Buyurun Sayın Tanrıkulu. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz beş dakika.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, dün akşam saatlerinde uğradığı alçakça bir saldırı sonucu yaşamını yitiren Rusya’nın 
Türkiye Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov’a Allah’tan rahmet diliyorum; yakınlarına, ailesine ve tüm 
Rusya halkına başsağlığı diliyorum.

Değerli arkadaşlar, burada gerçekten çok yasa tartıştık geçtiğimiz dönem, şimdi de tartışıyoruz. 
Bu yasa teklifi de önemli. Eğer gerekçesine bakarsanız bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. O ihtiyaç da şu: 
Türkiye’nin kara sınırları dışında operasyonlar var -bana göre doğru değil ama- oradan Türkiye’ye 
gelen roketatarlar var ve ölümler var. O ölümlerin mağdurları, yaralıları maalesef, şu anda 3713 
sayılı Yasa’daki hükümlerden ve 5233 sayılı Yasa hükümlerinden faydalanmıyorlar. Önerdiğim 
düzenlemeyle aynen bu yasalardaki imkânlardan bu mağdurların da yararlanmasını öneriyorum. Ama 
boşuna önerdiğimin de farkındayım. Burası Parlamento, muhalefetin görüşlerine açık olması lazım. 
Geçtiğimiz dönem yaklaşık 40’a yakın yasayı burada tartışmaya açtım ama bir tanesine bile “evet” 
demediniz. Ama bu dönemde özellikle Suriye’deki, Irak’taki bu operasyonlardan sonra bu önerinin 
gündeme alınmasını temenni ediyorum ama Adalet ve Kalkınma Partisinin çoğunluğunun umurunda 
olmadığını da biliyorum çünkü muhalefetin gündemi hiçbir zaman sizin gündeminiz olmadı. Oysa 
demokrasi muhalefetten gelecek bu önerilere de çoğunluk partisinin açık olmasıyla ancak güçlenebilir 
ve gelişebilir. Böyle bir gündeminiz yok. 

Gündeminiz ne değerli arkadaşlar? Türkiye’nin gündemi terör, Türkiye’nin gündemi başkanlık. 
Ne yapmaya çalıştınız değerli arkadaşlar son on dört yılda ve özellikle son altı yedi yılda ne yapmaya 
çalıştınız? Türkiye’nin huzur ve güvenliğini hep bir sonraki adımı hedef göstererek korumaya 
çalışacağınızı ifade ettiniz. Ne demek istiyorum? Mesela 2010’daki referandum. Ne söylediniz o 
zaman? “Eğer bu referandum geçerse Türkiye huzura ve demokrasiye kavuşacak.” dediniz. Geçti. Ne 
oldu peki? Türkiye huzura ve demokrasiye mi kavuştu? Hayır. Aslında Türkiye bir kaosa ve karmaşanın 
içerisine düştü, HSYK’nın yapısı değişti ve şimdiki Anayasa değişikliğiyle o zaman “Demokrasi ve 
huzur gelecek.” dediğiniz Anayasa’yı değiştiriyorsunuz. Ne oldu? Yakın örnek vereyim: 7 Haziranda 
burada milletvekilleri demedi mi? “Türkiye kaosu seçti.” 1 Kasıma 20 Temmuz’da Suruç’ta, 21 
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Temmuzda Ceylânpınar’da, 10 Ekim’de garda ve diğer saldırılarla, istikrarı bozan saldırılarla gitmedik 
mi, terörist saldırılarla gitmedik mi? Ne oldu? 1 Kasımda istikrar mı geldi? Aksine, istikrar gelmedi, 
daha da kaos geldi, hatta Adalet ve Kalkınma Partisinin içine kaos geldi, Başbakan değişti, kurultay 
yapmak zorunda kaldınız ve bugünlere geldiniz. Bugün ne diyorsunuz? Diyorsunuz ki: “Eğer başkanlık 
geçmezse Türkiye kurtulamaz.” Niye bu başkanlık lazım ya da bu diktatörlük lazım ya da bu krallık 
lazım? “Kendimiz için istemiyoruz; Türkiye’nin içinde bulunduğu durum, Orta Doğu coğrafyası, 
dünyanın geldiği durum bu Parlamentoyla idare edilemiyor. Daha hızlı karar alınması lazım, tek seçici 
olması lazım, tek adam olması lazım ki biz içeride ve dışarıda kendi yarattığımız düşmanlarla mücadele 
edebilelim.” Şimdi de 1 Kasımdan çıkan sonuçlara riayet etmiyorsunuz ve başkanlığı Türkiye’de huzur 
ve demokrasinin güvencesi olarak gösteriyorsunuz.

Değerli arkadaşlar, bakın, hepimiz milletvekiliyiz, bu sıralardan geçeceğiz ve bir daha belki 
olmayacağız ama bu Parlamentonun bıraktığı miras, bu Parlamentonun bırakacağı bu yük, özellikle 
şiddet ve çatışma konusunda, terör konusunda bırakacağı yük bizim çocuklarımıza miras kalacak, 
hepimize soracaklar. Kusura bakmayın, ben kendi tarihimi burada yazıyorum, kendi tarihimi bu kürsüde 
yazıyorum. Tutanaklara baktığım zaman, ben ne söylemişim ve sizler bana ne laf söylemişsiniz, hepsi 
tutanaklarda var. Benim torunlarım da bakacak, benim partililer de bakacak ama aynı zamanda sizlere 
de bakacak. O yüzden, bu tutanaklar çok önemli. 

Eğer gerçekten vicdan sahibiysek, gerçekten aklımızla hareket etmek istiyorsak, duygularımızı bir 
tarafa bırakarak, siyasi tercihlerimizi bırakarak Türkiye’yi bu kaos ortamından, bu çatışma ortamından 
çıkarmak zorundayız. Onun da yeri bu Parlamentodur ve bizi dinlemenizdir. Bir kez olsun, doğru 
söyleyebilme ihtimalimizden hareket edin, bir kez olsun. Hadi bu yasayı bıraktım yahu. Yani herhâlde 
kötü bir yasa getirmemişim, şimdi bir el kaldırın, “evet” deyin, bizi şaşırtın, ne olacak? Bir kere olsun 
bizi bir şaşırtın ya, el kaldırın. Komisyona gideceğiz zaten. “Bakın, muhalefetten gelen bir öneriye de 
değer verdik.” deyin. Dünyanın sonu olmaz ama demokrasi gelişebilir.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Tanrıkulu.

Bir milletvekili adına İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal konuşacak.

Buyurun Sayın Tanal. (CHP sıralarından alkışlar) 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Gerçekten, Sayın Sezgin Bey’e teşekkür etmek lazım çünkü bu kanun… Terörden zarar gören 
vatandaşlarımıza 5233 sayılı Yasa uyarınca tazminat veriliyor ancak Suriye’den ülkemize gelen, gerek 
bombalardan gerek uzun namlulu silahlardan dolayı yaralanan ve can ve mal güvenliği tehdit altında 
olan, malı zarar gören vatandaşlarımıza devlet bir tazminat ödemiyor. Burada, 5233 sayılı Yasa diyor 
ki: “Kişinin kendi kusuru olmaksızın terörden dolayı eğer zarar görüyorsa burada devletin sosyal risk 
ilkesi uyarınca ve sosyal adalet uyarınca, sosyal devlet uyarınca ödenmesi gerekir.” Bu, aynı zamanda 
Anayasa’mızın 5’inci maddesi ve 17’nci maddesiyle uyumlu olan bir değişikliktir, bu sebepten dolayı 
destek vermenizi istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, ben bundan iki gün öncesi, Düzce ilimizin Hecinler köyünde kar altında, köyünü 
koruyan vatandaşlarımızla birlikte sabaha kadar bir nöbet tuttum. Düzce ilimizin ve ilçelerimizin 
katı çöp atıklarının hepsi Düzce’ye bağlı Hecinler köyünün ortasına -yani 200 metre mesafesinde- 
dökülüyor ve bu katı çöp atıklarının döküldüğü yerle ilgili, Düzce Belediyesinin kendi kaynaklarına 
göre, 16 trilyon gibi bir harcama yapıldığı söyleniyor ancak Düzce ilinde bu katı çöp atığıyla ilgili 
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yapılan ne işlem var? Bir tane kantar konulmuş, bir de düz bir alan açılmış ve Düzce ilinin ve tüm 
ilçelerinin kaba atıkları o boş alana atılıyor, üzerinden silindirle geçiliyor, aşağısında da vadi şeklinde 
olduğu için bir depo yapılmış, tüm zehirli atık sular o depoya gittikten sonra zaman zaman aşıyor, 
Melen Çayı’na da o zehirli sular karışıyor.

Şimdi, insanlar yazın ve ilkbaharda Melen Çayı’nın yanında piknik yapamadığı gibi, çok sıcak 
havalarda Melen Çayı’na da girilmesi yasak. Niçin yasak? İSKİ diyor ki: “Ben bu Melen Çayı’nın 
suyunu içme suyu olarak İstanbul’a taşıyorum, burada Melen Çayı kirlenmesin.” Ancak, Düzce 
Belediyesinin o pis atıklarının Melen Çayı’na sızması nedeniyle zehirli sular Melen Çayı’na dökülüyor 
ve Melen Çayı nedeniyle de hakikaten, hem o bölgede tarımla uğraşan vatandaşımızın sağlığı, sıhhati 
etkilenmiş oluyor hem de zehirli su İstanbullulara içiriliyor ve İstanbulluların sağlığı tehdit ediliyor, 
oynanıyor.

Daha önceden, köylü yani Melen’de oturan vatandaşlarımız bunun ÇED raporunun hukuka, 
Anayasa’ya, uluslararası sözleşmelere, Çevre Kanunu’na aykırı olduğundan bahisle dava açtı, davası 
idare mahkemesinde kabul edildi. İdare yani Düzce Belediyesi bunu Danıştaya taşıdı, Danıştay 
tarafından ÇED raporu iptal edildi, “Burada çöplerin dökülmemesi gerekir, aksi takdirde buradaki 
insanların yaşam hakkı, sağlığı tehdit altında olmuş olur. Bu, yasaya uygun değildir.” denildi ve o 
dönem bu karar kesinleşti, şikâyetler yapıldı, mühürlendi, çöpler dökülmedi, dokuz aydan beri çöpler 
dökülmüyor. Ancak, ne hikmet olduysa, dokuz gündür, tekrar, yeniden yeni bir ÇED raporu aldılar. 
ÇED raporunu daha önce dere yatağından alırken şimdi 25 kilometre uzak bir yerden almışlar -değerli 
Bakanım da karşımda, gülüyor o da tabii, Düzce Milletvekili- ve evrak üzerinde değişiklik var, fiziki 
hiçbir değişiklik yok. Kanuna karşı hile yaparak yeni bir rapor aldılar, vatandaş da bunun iptali için 
dava açtı ancak netice itibarıyla çöpler oraya dökülüyor. 

Sayın Bakan destek veriyor, benimle aynı fikirde ama Belediye Başkanına da kimsenin gücü 
yetmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? “Herkes bulunduğu yerde köyünü korusun.” Peki arkadaş, 
o zaman Hecinler de köyünü koruyor orada. 

Düzce Valisine sesleniyorum: Vatandaşla Emniyeti, Jandarmayı karşı karşıya getirmeyin. Burada 
Belediye Başkanı hoyratça, keyfince davranıyor, hukuk dışı davranıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MAHMUT TANAL (Devamla) – Belediye Başkanının 4 başkan yardımcısı var; 4’ünün 3’ü 
akrabası, 1’i akrabası değil. 

BAŞKAN – Sayın Tanal, teşekkür ederim.

MAHMUT TANAL (Devamla) – Bitiriyorum değerli Başkanım.

18 daire başkanı var, bütçesi en fazla, yüksek olanları yine kendi akrabaları. Yani, bırakın Adalet ve 
Kalkınma Partisi üyeleri… Arkadaş, liyakat esası halt edilmiş ve orada silindir gibi üzerinden geçmiş.

BAŞKAN – Sayın Tanal… 

MAHMUT TANAL (Devamla) – Kendi ahbabını, eşini, dostunu orada kayırmış durumda.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Aday ol oradan, aday ol.

BAŞKAN – Sayın Tanal, sözünüzün süresi bitti.

MAHMUT TANAL (Devamla) – Bitiriyorum, özür dilerim, Osman Bey bir şey söyledi.

BAŞKAN – Tamam, sizin de süreniz bitti.

MAHMUT TANAL (Devamla) – Buyurun Osman Bey.
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Osman Bey teşekkür ediyor size.

BAŞKAN – Sonra yan yana birlikte konuşursunuz.

MAHMUT TANAL (Devamla) – Peki.

Yani, benim şahsi bir şeyim yok Değerli Başkanım, ben halkın sorunlarını dile getiriyorum.

BAŞKAN – Biliyorum da yani Osman Bey laf attıysa yanında sohbet edebilirsiniz, kürsüden değil 
çünkü süreniz bitti.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Mahmut Bey, bir de Cumhuriyet Halk Partisi Düzce için de var, onu 
da…

MAHMUT TANAL (Devamla) – Efendim, yani, belki, Osman’ın bir sorunu var, Cumhuriyet Halk 
Partisi varsa onun sorununu da halleder, onun için ben söyledim Sayın Başkanım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Orada, arkada görüşün.

BAŞKAN – Tamam, birlikte konuşursunuz.

MAHMUT TANAL (Devamla) – Anladım.

BAŞKAN - İşte, ben de “Birlikte konuşun.” diyorum.

MAHMUT TANAL (Devamla) – Ben Osman Bey’le aynı dengede değilim, onun için söylüyorum.

BAŞKAN – Sayın Tanal, süreniz bitti, burada herkes eşittir, lütfen…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – CHP varsa Düzce için de var. 

MAHMUT TANAL (Devamla) – Saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul 
edilmemiştir.

Gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

IX.- SEÇİMLER
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM
1.- Dışişleri Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim
BAŞKAN – Dışişleri Komisyonunda boş bulunan ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna düşen bir 

üyelik için Antalya Milletvekili Mehmet Günal aday gösterilmiştir.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2.- Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim
BAŞKAN – Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 

bir üyelik için Bursa Milletvekili Lale Karabıyık aday gösterilmiştir.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, birleşimine kırk dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 19.14
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BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 20.06

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI 
KÂTİP ÜYELER: İshak GAZEL (Kütahya), Ali Haydar HAKVERDİ (Ankara)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43’üncü Birleşiminin Beşinci 
Oturumunu açıyorum.

Alınan karar gereğince, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin 
“Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz. 

Birinci sırada yer alan, Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlıyoruz. 

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı (1/699) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 

Teknoloji Komisyonu Raporu (S. Sayısı 341) (x)
BAŞKAN – Komisyon? Burada. 

Hükûmet? Burada. 

Komisyon Raporu 341 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu tasarı, İç Tüzük’ün 91’inci maddesi kapsamında 
temel kanun olarak görüşülecektir. Bu nedenle, tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp 
maddelerine geçilmesi kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan 
maddeler ayrı ayrı oylanacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Denizli Milletvekili Sayın Emin 
Haluk Ayhan konuşacak.

Buyurun Sayın Ayhan. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 341 sıra sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 
Tasarısı’nın geneli üzerine, Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz aldım. 
Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Genele geçmeden önce özellikle şunu ifade etmek istiyorum: Bu konuda ekonomiyle ilgili sivil 
toplum örgütleri bizleri ziyaret etti, bu tasarının çıkarılmasına yönelik birtakım girişimlerde bulundular. 
Haddizatında, muhalefet, bu konuya, bu kanun tasarısı Komisyonda da görüşülürken çok olumlu 
yaklaştı ama Hükûmet kararında ısrar etti, hiçbir değişikliğe gitmemeye çalıştı genel anlamıyla bazı 
şeylerde anlaşma olmasına rağmen, dolayısıyla birtakım düzenlemelerde Hükûmet değişiklik istemedi. 
Hatta, bu tasarının Komisyonda görüşülmesi esnasında iktidar burada yoklamayla ilgili eksiği olduğu 

                                         

(x) 341 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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için Komisyonu tatil etmek zorunda kaldı, biz şunu ifade ettik: “Samimi söylüyoruz, ciddi olarak 
söylüyoruz, siz gidin, biz eksiği tamamlayalım, bu bir an önce Komisyondan çıksın.” Sayın Bakana da, 
Sayın Komisyon Başkanına da bunu söylediğimi dün gibi hatırlıyorum. Yani bu hakikaten bu kadar acil 
bir ihtiyaç olmuş olsaydı şimdiye çoktan gelirdi, böyle bir durum da ortaya çıktı.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) – Sayın Bakan yeni geldi, bir daha söyleyin. 

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) – Sayın Bakanım, hoş geldin. 

Şimdi, Sayın Bakanım, bize gelen ekonomiyle ilgili sivil toplum örgütleri bize şunu söylediler: 
“Ya, bunun bir şeyi çözeceği yok, kanun hükmünde kararnameleri birleştiriyoruz, araya derde deva 
olacak birtakım şeyleri de koyuyoruz. Siz üzerinize alınmayın, siz olmadığınız için rahat söylüyorum. 
“Şimdi, bu, bir şeye, bu kadar derde deva olmayacak ama ya, bunu koyalım, çıkaralım da şu ortamda iş 
adamlarına da bir moral olsun.” dediler. Hakikaten ben de olsun dedim yani biz buna engel olmayacağız, 
zaten orada da dedik destekleyeceğiz diye. Ama, üzerinde durduğumuz bazı hususlar vardı, onların da 
ne olmasını istedik? Görüşülmesini istemiştik fakat onları şey yapmadı. 

Yalnız, bu sivil toplum örgütlerinin liderlerine ve bize gönderdikleri temsilcilere ben şunu 
söyledim: Komisyonda bu tasarı görüşülürken siz bize bazı isteklerinizi gönderdiniz, taleplerinizi 
gönderdiniz, biz de bunu orada önergelerle dile getirdik, konuştuk. Bu AKP sizin dediğiniz hiçbir 
şeyi yapmadı, hakikaten yapmadı. Onların önergelerini biz getirdik, hatta bizi böyle yabancı sermaye 
taraftarı olmakla falan da suçlayanlar vardı. Sayın Bakan öyleydi o zaman. Ama, olmadı yani hakikaten 
bu adamlar, sivil toplum örgütlerinin liderleri -isim de vermek istemiyorum, vermekte de beis yok 
aslında ama- bir şeyler olsun istiyor yani bir moral bulmak istiyor. Siz Sanayi Bakanısınız, ben eminim 
bunu birlikte, hep beraber başaracağız, buna da ihtiyacımız var ama gerçekten iş olsun kabilinden 
mevzuatı hazırlayacağız… Bürokrat arkadaşlar da o kurumun başında; bir şey yapmayı istiyorlar, derli 
toplu bir şey olsun istiyorlar, kanun hükmünde kararnamelerle geçmiş bir şeyi de arzu etmiyorlar. 

Ben, burada öncelikle biraz sanayi üzerinde durmak istiyorum, bir genel değerlendirme yapmak 
istiyorum. Tespitlerimde eksiğim varsa, yanlışım varsa özür de dileriz ama bazı tespitleri de yapmak 
lazım. Bir kere, sanayide kronikleşen sorunlar olduğu yerde duruyor. Artan jeopolitik riskler var, 
kaybedilen ihracat pazarları var. Kur dalgalanmaları madenden enerjiye, tekstilden inşaata, gıdadan 
demir çeliğe imalat sanayisinin otomotiv dışındaki tüm sektörlerinde üretimi, ihracatı ve ithalatı 
geriletiyor aynı zamanda. Esasen, Türkiye’de uygulanan ekonomi politikaları neticesinde imalat sanayisi 
geri plana atılırken rant odaklı inşaat, emlak sektörü, perakendecilik, hizmet sektörü özendirilmiş. 

Şimdi burada bir şeyi ifade etmek istiyorum Sayın Bakanım: Siz bakanlar olarak yürüyün, şuradan 
yandan da TOKİ Başkanı yürüsün; bütün iş adamları ile vatandaş onun peşine gider, sizin peşinizden 
gitmez çünkü sanayiden aldığınız kesim, sanayinin kaybettiği millî gelir içindeki pay nereye gitti? 
İnşaata gitti, konuta gitti. Dolayısıyla, insanlar orada neyi görüyorlar? Orada bir gelecek görüyorlar. 
Burada gelecek görseler buraya gelirlerdi, Kabinenin arkasında dolanırlardı. Bakıyorum ben, oraya 
daha çok ilgi var; gazetelere de bakıyorum, aynı şekilde. 

İmalat sanayisi istihdamı geriliyor. 2015’te imalat sanayisinin üretimi, ihracatı, ithalatı azaldı, 
kapasite kullanım oranı yüzde 75 civarında. İmalat sanayi istihdamı da geriliyor. Türk sanayisindeki 
temel sektörlerin önemli bir bölümü yüksek oranda ithal ara malı ve yatırım malına bağımlı hâle geldi. 
Bu durum, ihracatın da ülkemize bıraktığı katma değeri düşürüyor. 

Nitekim, ihracatın millî gelire katkısı iki yıldır negatif. Şurada bir dahilde işleme rejimi var: Ben Dış 
Ticarette Müsteşar Yardımcılığı yaptım, beyefendi de Bakanlık yaptı; biz bu işin içinden çıkamıyoruz. 
Sizin sanayiyi batıran burası. Ben Dış Ticarette Müsteşar Yardımcılığı yapmama rağmen… Yani yasa 
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dışı değil, açık bir bilgi ama elde edemiyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında bu, Sayıştay raporlarına 
girmiş, çok önemli bir kısmı takip edilemiyor. Siz üzerinde durun lütfen, imalat sanayisini çok büyük 
sıkıntılara gark eden bir hâl var orada. Bunu bir inceleyelim. araştırma önergesi verdim. 

Sayın Grup Başkan Vekilim, bu konuyu siz de biliyorsunuz, hakikaten burayı mahveden bir kesim. 
Buna bir bakmak lazım, incelemek lazım. Neden ortaya çıkarmıyorlar, onu da bilmiyorum. 

Türk sanayisinin ithalata bağımlılığı giderek artmış, 2015 yılında imalat sanayi toplam ithalatın 
yüzde 80’ini geçmiş. Diğer bir bakış açısıyla, kabaca bir hesapla, imalat sanayisinde 100 birimlik üretim 
yapabilmek için 80 dolarlık ithalat yapıyorsunuz. Bunu iktidara yakın STK’ların başkanları söylüyor, 
sadece biz de söylemiyoruz. Türkiye için sürdürülebilir olmayan bu tablo, sanayide ihtiyacımız olan 
üretim yapısına erişmemiz için büyük bir engel. 

Sanayicimizin borçlarının toplam varlıkları içindeki payı -burası önemli- 2002 yılında yüzde 52-
53’tü, 2014’te yüzde 57’ydi, 2015’i de geçtik, şimdi yüzde 60,1’e yükselmiş. Şimdi, bu, felaket bir şey, 
giderek de kötüleşiyor. Bilançolarda biriken kur riski reel kesim için belirsizliği artırıyor, dış şoklara 
açık hâle getiriyor. 

Bakın, Denizlili bir sanayici -arkadaşlar da tanır, Denizli milletvekilleri, isim vermeyeyim- 
“Bankadan kredi alamıyorum, tıkandığım da yok ama bir ihtiyaç var, bir üretim yapıp satacağım; 
vermiyor, gittim banka müdürüne ‘Ya kardeşim, ben otuz senedir bu bankanın, bu şubesiyle çalışırım. 
Ben hiç bu şubeye gelmedim, ya muhasebe müdürüm ya finans müdürüm gelir muhatap olur burada. 
Ya siz beni getiriyorsunuz, sizi görmekten mutluluk duyuyorum ama ne hâle geldiğimizi de bir görün.’ 
dedim.” diyor. Söylediğimde öyle abartı falan yok. Yani bu yeteri kadar açık, birtakım gayretleriniz var 
ama problemi çözmüyor. 

Son yıllarda sanayici hem faizden hem de kur artışından kaynaklanan zararlarını kapatabilmek 
için uğraşmış. Finansal kesim dışındaki firmaların varlıkları ile yükümlülükleri farkı yani net döviz 
pozisyonu açığı, 2002 yılında 6,5 milyar dolar, 2016 yılı Mayıs ayı itibarıyla 195,9 milyar dolar. Artan 
döviz kuru firma bilançolarını olumsuz etkilemiş durumda. İthal girdideki kurdan kaynaklanan fiyat 
artışları ürün maliyetlerini artırıp içeride de fiyatları artırma baskısı yaratırken dış pazarda bu fiyatlarla 
rekabet güçleşiyor. Sanayi istihdamı, millî gelirin yüzde 4 büyüme gösterdiği 2015’te 42 bin kişi 
gerilemiş. Yine, Temmuz 2016 itibarıyla, bir önceki yılın aynı ayına göre sanayi istihdamı 82 bin kişi 
azalmış. Sanayi Üretim Endeksi 2015 yılı ortalamasına bakıldığında, sanayi üretiminde yıllık 3,2 gibi 
sınırlı bir artış var. Türkiye ekonomisinde son dönemde imalat sanayisi ağırlıklı olmak üzere, sanayinin 
payındaki düşüş dikkat çekiyor. İmalat sanayisinin yurt içi hasıla içinde yüzde 20’lerde olan payı, 
2009’da yüzde 15,2’ye gerilemiş; bu, bugünlerde de yüzde 15’ler civarında yani değişen bir şey yok. 
Sanayi Bakanlığı 2011-2014’te Türkiye Sanayi Strateji Belgesi hazırlamış “orta ve yüksek teknolojili 
sektörler” demiş, “Bunun üretimini, ihracattaki payını artıracağız.” demiş; akabinde, 2015-2018 Sanayi 
Strateji Belgesi de benzer ancak ne yazık ki bu hedeflerin aksine, yüksek teknolojili ve yüksek katma 
değerli ürün üretiminde ilerleme yok; bilakis, gerileme olmuş. İhracatta da 2002’ye göre -AKP çok 
seviyor- gerileme, üretimde de benzer şeyler var. Şimdi, bunu bir tarafa koyalım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz, Dünya Rekabet Gücü Endeksi’nde 2016 yılında 
55’inci sıraya gerilemiş; inovasyonda ise 2016’da 65’inci sıraya gelmiş, 2014’te 56’ncı sıradaydık; 
teknolojik yeterlilik açısından 60’ıncı sıradayız. Buraya bakıldığında, dünyada, gerçekten, rekabet 
gücü bakımından ciddi bir gerileme içerisindeyiz. Bütün bunlar aslında, bilim, teknoloji ve sanayide 
rekabet gücü kazanmak için yeni bir politik ekonomi için stratejik bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu 
ortaya koyuyor. 
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Şimdi, sanayi toplumunun yakıtı paraydı; bilgi toplumunda yakıt, güç ile bilgi. Dünya artık emek 
yoğun, malzeme yoğun, enerji yoğun değil bilgi yoğun. AR-GE, patent, yüksek teknoloji sektörlerine 
ilişkin göstergeler bilgiye dayalı üretimin, rekabetin hedeflenen düzeyde olmadığını ortaya koyuyor. 
Ayrıca, imalatta sanayi katma değeri başına enerji tüketimi olarak tanımlanan imalat sanayisinin enerji 
yoğunluğu da yüksek. İmalat sanayisinin bölgesel dağılımında dengesizlik sürüyor, yüzde 50’si hâlen 
Marmara Bölgesi’nde. Bu korkunç bir şey, bir yere yığmışsınız, Allah muhafaza… Yatırım teşvik 
sisteminin bölgesel öncelikleri maalesef son yapılan düzenlemelerle etkisiz kılındı. İmalat sanayisinde 
büyük ölçekli firmalar ile küçük ölçekli firmalar arasında belirgin bir verimlilik farkı var.

Şimdi, zaten, bir vergi sistemi falan da yok. Geçen burada söyledim, bir torbayı getiriyorsunuz 
“Ya, işte, ne kadar verirsen… Şu kadar ver, anlaşalım, müfettiş de üstüne gelmesin, bir vergi işi olsun.” 
diyorsunuz, veriyor. Ben geçen burada söyledim, AKP yakında mültezim kadrosu verecek her ile vergi 
dairesine. Onlar da ne yapacak? AKP il başkanlarını da atarız “mültezim” diye, toplarlar “Şu kadar 
vereceksin, bu kadar vereceksin.” Ne kanuna ne orana ne bir şeye ne Vergi Usul Kanunu’na ihtiyaç var. 
Tabii ki bunlar gidiyor… 

Ben Sanayi Bakanlığı bütçesine geçen sene burada dedim ki: “Bu savaş bütçesi.” Tabii, o zaman 
çok farklı düşünüyorlardı. Sayın Bakan gitti, savaşın bakanlığının üstüne oturdu. Geçen burada 
karşılaştık, bir de espri yaptık “Böyle oluyor.” diye, bunu söyledik.

Sayın Bakanım, 2,5 milyon şirket ile 11 milyon kişiye sicil affı isteniyor, bugün gazetelerde vardı. 
Ülke bu hâle gelmiş, bunun nesini düzelteceğiz biz? Burada, basın toplantısından fırladı gitti Gümrük 
ve Ticaret Bakanımız “Şunu hazırlayayım.” diye. Onunla ilgili de birtakım şeyleri söyleyeceğim şimdi. 
Sicil affında bir de -bugünkü gazetelerde var- zimmet suçu kargaşası çıktı. “Zimmetle ilgili mevzuatı 
değiştirin. Ben nasıl kredi vereyim?” diyor adam. Bir de böyle bir sıkıntı var. Buna bakmak lazım.

Bakın, siz Denizli’ye gittiniz. “Teşvikten sorumlu bakan Denizli’de.” Denizli Sanayi Odası 
Başkanı şunu söylüyor: “Uzun zamandan beri müteşebbisin yatırımdan uzaklaştığını kaydeden 
Keçeci ‘Yatırımdan uzaklaşan müteşebbis AVM inşaatı, arsa alım-satımına yöneldi, onları yatırıma 
yönlendirmek için bir çalışma yapmak lazım. İlk olarak, yirmi beş yıl önce kurulmuş, altyapısı bitmiş 
ve stratejik olarak her türlü yatırıma müsait Çardak Organize Sanayi Bölgesi’ni harekete geçirmek 
lazım.’ diyor.” AKP geleli on beş sene oldu. Daha devam ediyor: “Vakıflar Bankası üzerinde görünen 
900 bin metrekare yerin de yatırımcıya intikali için çalışıyoruz.” diyor. Siz gittiniz gördünüz oraları. 

Bu bankanın verdiği krediler nereye gidiyor onu bilmem ama bugün benim başıma bir olay geldi, 
kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Beni bugün telefonla biri aradı, İstanbul telefonu; açtım, dedi ki: 
“Emin Haluk Ayhan’la görüşeceğim.” “Benim” dedim. Dedi ki “15 kuruş, kredili mevduat hesabınızdan 
borcunuz var.” “Tamam” dedim. “Ne zaman ödeyeceksiniz?” dedi. “Bugün öderim.” dedim. Şimdi, 
adamın parasını bu kadar iyi takip ediyor hakikaten bankalar. Peki, neden bu kadar açığa düşüyor? 15 
kuruşun peşinde… Hadi, Allah’ı var, borçlu gitmek de var; teşekkür ettim memura yani dünyanın bin 
türlü hâli var. Baktığınız zaman, bakın burada, bu tür şeyler de gelişiyor. 

Şimdi, bugün mesela, mevduat bayağı sıkıntılı; herkes konuta yönelmiş, “apart”a yönelmiş, 
başka şeylere yönelmiş, bir sürü de sıkıntı var; bunların giderilmesi lazım. Bizim müteşebbis ilimiz de 
ihracatçıydı, sanayiciydi hakikaten sıkıntıya girdi. Ben bugün bunu konuşmadan önce, açtım Sanayi 
Odası Başkanına “Sana zararım olur mu?” diye sordum. O da esprili “Bunu söylemişiz artık, gazeteye 
de geçti.” dedi. Şimdi, hakikaten bir de insanlar sıkıntılı. Bakın ne diyor: “Devlet, hazırlamakta olduğu 
yatırım teşviklerini bir daha gözden geçirmeli, yatırımcımıza yatırım yapacağı alanları uygun fiyatla 
vermeli; versin.” diyor. 
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Sizin bakanlık geçen sene fabrika binası yapmaya uğraşıyordu, fabrika değil, fabrika binası. 
Neden? Demin dedim ya, TOKİ… TOKİ gibi bir şey yapacak. İller Bankası da öyle; o da TOKİ’nin 
yaptığı işi yapmaya kalktı, orada da bir sıkıntı var. Bütün bunlar problemli olarak devam ediyor. 

Şimdi, bakın Sayın Bakanım, diyor ki: “Bugüne kadar her türlü uğraşımıza rağmen ticari bankalarda 
yatırım için uygun şartlarda, uygun faiz rakamlarında bir kaynak elde edemedik.” AKP geleli on beş 
sene oluyor. “Bugün ülkemizin en önemli sorunu ihracatın ve yatırım ortamının harekete geçirilmesidir, 
katma değeri yüksek ürünler üretilmesidir. Bugün hâlâ ihracatın ortalama birim fiyatı 2 dolar.” diyor. 
Bütün bunlar, sıkıntılı alanın olduğunu gösteriyor.

Şimdi, millete olmayan dolarını bozdurmaya uğraşıyoruz, değil mi? Ben geçen burada dolarla ilgili, 
kredilerle ilgili konuştum da onun alanı farklı biraz. Bu el konulan firmalara ne oldu? Kayyum atadınız. 
Kayyumlar kucak kucağa, yumruk yumruğa birbirine girdi. Kalktılar, nereye gittiler? Karakolluk 
oldular ya, fiziki... Ben bunu burada söyledim. Şimdi ne yaptığımızı… Döviz mevduatı yüzde 124 
artmış 2012’den geçtiğimiz bir iki aya kadar ama TL mevduatı yüzde 40 artmış. Bu güvensizliği kim 
sağladı? Kim yönetiyor bu ülkeyi? Bunları düzeltmemiz lazım. Onun için, Sayın Bakanım, hakikaten, 
sanayicilerin söylediği gibi, iş adamlarının söylediği gibi, biz buna destek vereceğiz, engel olmayacağız. 
Bizim burada bazı tereddütte olduğumuz şeyler var, onları da söyleyeceğiz, sizlerle konuşuruz maddeler 
geldiğinde ama bir şey yapalım, doğru düzgün bir strateji koyalım. Ben size güveniyorum. Türk 
milletinin bir ferdisiniz, Türkiye Cumhuriyeti’nde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekilisiniz. 
Niye yapamıyoruz biz bunları ya? El âlem bizden çok daha mı iyi ya? Bunları yapalım, bunları ortaya 
çıkaralım. 

Bakın “Merkez Bankası, kaynaklarını yatırıma yönlendirsin.” diyor. Biz bunu programımıza da 
koyduk, seçim beyannamemize de koyduk, her yere koyduk Merkez Bankası faiz düşürsün diye. Bakın, 
bugün onlar ne kadar mütereddit oldular. Öyle karikatürler var; tren yolunun üstüne Merkez Bankası 
Başkanını yatırmışlar, tren geliyor, geçiyor. Bunlardan atlayalım. Bu memlekette birlik, beraberlik 
içinde hadi bu işi bir halledelim. Bugün bu da bir başlangıç olsun.

Ben sizlere başarılar diliyorum. Bu tasarının da kanunlaşmasıyla memlekete hayırlar getirmesini 
Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Yani tasarıya aslında değinmeye vaktimiz bile kalmadı ama bunları 
söylemezsek de rahat etmeyecektik. 

Ben teşekkür ediyorum tekrar.

Yüce heyete saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ayhan.

Halkların Demokratik Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Müslüm Doğan konuşacak.

Buyurun Sayın Doğan. (HDP sıralarından alkışlar) 

HDP GRUBU ADINA MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sınai 
Mülkiyet Kanunu Tasarısı hakkında grubum adına söz almış bulunmaktayım. Cümlenizi saygıyla 
selamlıyorum.

Konuyla ilgili konuşmama başlamadan önce üç önemli konuya işaret etmek istiyorum. 

Birincisi: Bugün Türkiye, ciddi güvenlik risklerinin yaşandığı, siyasi ve toplumsal kutuplaşmanın 
çok yaygınlaştığı; çok ciddi bir güvensizlik sorunu yaşayan, yarınından endişe duyan bir ülke psikolojisi 
içindedir. Bu durumu acilen aşmamız gerekmektedir. Başkentimizde Rus Büyükelçisi katlediliyorsa 
durumun ne kadar ciddi olduğunu anlamamız lazım. Büyükelçiye Allah’tan rahmet, ailesine ve ülkesine 
başsağlığı diliyorum. 
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Eş genel başkanlarımız ve 10 milletvekilinin tutuklanarak yasama faaliyetlerinden alıkonulması, 
özgürlüklerinin kısıtlanması demokrasimiz için bir utanç süreci olarak yakın tarihimize konu olacak, 
kara bir sayfa olarak yerini alacaktır. Partimize ait binalara karşı yapılan saldırıları ayrıca buradan 
kınıyorum. Parlamentomuzun bu sürece bir çözüm bulması gerekmektedir. Bu sürecin kabul 
edilebilecek hiçbir yönü yoktur.

Değerli milletvekilleri, yargıdan el çektirilen hâkim, savcı ve hâlâ devam eden yargı operasyonları 
bu tutuklama süreçlerine ilişkin bize önemli ip uçları veriyor olmalıdır. Milletvekillerimizle ilgili 
hazırlanan fezlekeler ve iddianamelerin çoğunun görevden el çektirilen cemaatçi savcılar tarafından 
hazırlandığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Bu nedenledir ki bu süreci doğru kavramak ve karar vermek 
bizim görevimizdir.

Değerli milletvekilleri, birlikte konuşup çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Hiçbir kimse 
kendini daha fazla yurtsever, vatansever ilan edemez. Hiç kimsenin de elinde böyle bir terazi söz konusu 
değildir. Ortak vatanımızda birlikte, eşit yurttaşlık temelinde yaşamanın zorunlu olduğu bilincini tüm 
ülkemize yaymalıyız. Ortak vatanımızda demokratik ulus olmanın mücadelesini, demokratik bir 
cumhuriyeti inşa etmenin çabasını doğru kavramamız gerekmektedir. Bu Mecliste görev yapan, halkın 
iradesini üzerinde taşıyan her milletvekilinin, daha iyi yaşanabilir bir ülke, ülkemizde gelişmiş bir 
demokrasinin inşa çalışmasına katılması doğaldır.

İkinci konu da tam otuz sekiz yıl önce bir katliamla ilgili bir hususu tekrar hatırlatmak istiyorum. 
Değerli milletvekilleri, tam otuz sekiz yıl önce, Maraş’ta, 19 Aralıkta başlayıp 25 Aralık akşamına 
kadar süren bir katliam yaşandı ülkemizde. Bu katliamda resmen saptanabilen, katledilen yurttaş sayısı 
111 idi. Yüzlerce kişi yaralanmış, aralarında CHP, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, 
TÖB-DER, Polis Memurları Dayanışma Derneği yani POL-DER binalarının ve sağlık müdürlüğünün 
bulunduğu 210 ev ve 70 iş yeri yakılıp yıkılmıştı. Katliamın ardından binlerce Alevi, Kahramanmaraş’ı 
maalesef kaçarcasına terk etti. Dönemin CHP milletvekili Oğuz Söğütlü, Kahramanmaraş’ta 
yaşananların açık soykırımdan başka bir şey olmadığını, Alevi nüfusunun yüzde 80’inin kenti terk 
ettiğini bu kürsüde söylemiştir. Açıkça önceden planlanan ve sahneye konulan klasik bir senaryonun 
oynandığı Maraş’ta gelişen olayların üzerinden otuz sekiz yıl geçmesine rağmen hâlen aydınlatılmamış 
olması ve üstelik Maraş katliamında başrolde yer alanların çoğunun daha sonraki süreçlerde siyasetin 
ve devletin önemli kademeleri içerisine alınarak ödüllendirilmeleri yaşanan acıları daha da artırmıştır. 
Bir numaralı katliam sanığının 1991 yılındaki seçimlerde milletvekili olarak Parlamentoya girmesi, 
maalesef, Alevileri çok üzmüştür. 804 sanık hakkında açılan davada 379 kişi beraat etmiş ve diğer 
sanıklar ise katliam boyutundaki olaylardan küçük cezalarla kurtulmuşlardır. Olaylardan sonra yüzlerce 
insanın öldürülmesi, binlerce insanın yaralanması, iş yerlerinin ve evlerinin tahrip edilmesi suçları ise 
cezasız kalmıştır. Ülkemizde yaşayan her insan, Maraş katliamı özelinde Türkiye’nin karanlık geçmişi 
ve bugünüyle yüzleşilmesinin zaruretini görmekte ve bu sürecin yüzleşme anlamında tamamlanmasını 
istemektedir. Yaşananların bir daha tekrar etmeyeceği bir gelecek için Maraş katliamının her yıl Maraş’ta 
anılmasını, Maraş’a bir katliam anıtının yapılmasını ve bu anıtın üzerine katliamda ölümü tespit edilen 
tüm yurttaşlarımızın isimlerinin yazılmasını, katillerinin cezalandırılmasını Alevi toplumunun ve 
duyarlı bütün kesimlerin bir ortak beklentisi olarak size sunmak istiyorum. 

Diğer üçüncü bir konu: Değerli milletvekilleri, Ankara’da 1 Haziran 2013 tarihinde Kızılay 
Meydanı’ndaki Gezi Parkı eylemleri sırasında Ethem Sarısülük’ün öldürülmesiyle ilgili davada Aksaray 
Ağır Ceza Mahkemesinden bir karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık polis Ahmet Şahbaz’ı bir yıl dört ay 
yirmi gün hapis cezasına çarptırdı. Bu cezayı da 10.100 lira adli para cezasına çevirdi. İşte hak, işte 
hukuk, ülkemizin insana verdiği değer budur. Bile bile bir insanı katleden bu şahsın cezası bu mudur 
sayın milletvekilleri? Elbette değil, siz de öyle düşünüyorsunuz. Vicdanları kanatan bu yara, bu şekilde 
kapatılmayacaktır. Sürecin takipçisi olacağız; Ethem yoldaşa, Ethem cana söz veriyoruz bu konuda. 
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Değerli milletvekilleri, Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı, yıllardır bir türlü çıkmayan marka, 
patent ve faydalı modeller, coğrafi işaretler, tasarım ve geleneksel ürün adları hakkında düzenlemeleri 
kapsamaktadır. Genel olarak maddelerin üzerinde uzlaşıldığını görüyoruz ama ne yazık ki hazırlık 
aşaması sürecinde bu uzlaşıya dair pek adım da görmedik. Yaklaşık bir yılda hazırlanan… Hazırlık 
aşaması sürecinde muhalefet sürece dâhil edilmemiştir maalesef. 190 maddelik bir tasarı alt 
komisyondan sadece bir haftada iki kere toplanılarak yeterince planlama yapılmadan geçirilmiştir. 
Üstelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun 
görüşleri de alınmadan hazırlandığını biliyoruz. Demokrasi, azınlığın ve muhalefetin karar alma 
süreçlerine dâhil edilmesiyle anlam bulur. Sivil toplum örgütlerini dışlayarak, muhalefetin önerilerini 
dikkate almadan yapılan her çalışma eksiktir. Muhalefet sorunları tespit eder, iktidar da bu sorun 
alanlarını çözüme kavuşturur. Normalde de olması gereken budur. Adalet Komisyonu, Avrupa Birliği 
Uyum Komisyonu, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülmesi gereken 
tasarının bir hafta gibi kısa bir süreye sıkıştırılması doğru bir uygulama değil ne yazık ki, bunu da 
belirtmek isterim. Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının yapılmış ve yapılacak marka, patent, coğrafi 
işaretleme, geleneksel ürünler ve tasarım başvurularını hukuksal bir zemine oturtmak önemli ama 
asıl sorun buradan kaynaklanmamaktadır aslında. Adalet; Avrupa Birliği Uyum; Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonunda görüşülse tasarı, sorunun kanun çıkarmakla çözülemeyeceğini, meselenin daha 
derinlerde, başkanlık rejimine doğru gidişten ve yürütülen sermaye odaklı zihniyetten kaynaklandığı 
da görülecektir. 7 Haziran sonrasında giderek merkezîleşen ve tek bir adam rejimine dönüşen bir 
ülkenin bilimi ve sanayisi de, üretimi de, sporu da hep sorunludur. Sporu erkekleştirmek için futbola 
indirgeyen, futbolu da stadyumların açılışlarıyla siyasi propagandaya dönüştürülen bir ortamda spordan 
ne bekleyebiliriz ki? Futbolumuza bakalım örnek olarak. Geçenlerde yayın ihalesi 500 milyon dolardan 
alıcı buldu. Sponsorlar ve ekstra gelirlerle de bu rakamlar milyar doları buluyor. Sonuç ne oldu? Her yıl 
giderek artan bir vergi borçları, kulüplerimizin dünya liglerindeki başarısı ortada. Üstelik millî takım 
da spor kulüplerini aratmamaktadır fakat bir teknik direktörün maaşının neredeyse asgari ücretlinin 
yirmi beş yıllık emeğine karşılık olan tazminata denk getirildiğini görüyoruz. Asgari ücrete zam da bu 
sene sıfır olarak düşünülüyor ama erkek egemen sporda bir teknik direktöre çuvallarla para veriyoruz. 
Bakış açımızın, hâlimizin de, bakışımızın da özeti budur değerli milletvekilleri: Emeğe yok ama emek 
sömürüsüne çok para veriyoruz. 

Sayın Başkan, sanatta da durum farklı mı? Önce arabesk müzikle uyuşturulan zihinler, şimdilerde 
TV’lerde ses yarışmalarıyla uyuşturuluyor. Kendilerini jiletle sakinleştiren, acıdan zevk alarak onu 
kutsayan insanların yerini bir anda şöhreti yakalamak isteyen eğitimsiz insanlar almaktadır. Dünyanın 
en önemli müzik ödülü olan Beethoven Uluslararası Ödülü’nü alan Fazıl Say’ın konserleri satırlarla 
basılırken tamamen bir kurgu içerisinde hareket eden ve sadece duyguları sömürmek üzerine kurulu 
programlar rating rekorları kırmaktadır. Halkın gerçekleri görmemesi pahasına yapılan bu programların 
bu ülkenin gelecek ufkunu öldürdüğünü ne zaman göreceğiz? Ne üretiyoruz? Hiçbir şey. Zenginliğimiz 
yok sayılıyor; dengbejler, ozanlar, âşıklar yok oluyor. Bir kültür sanki daha önce hiç var olmamış gibi 
ortadan kayboluyor. Markadan mı bahsediyoruz? Markayı çok mu uzaklarda arıyoruz? Bizim markamız 
Âşık Veysel, Âşık Daimi, Muhlis Akarsu, Şakiro, Mahzuni Şerif, Neşet Ertaş, Ciwan Haco, Nizamettin 
Ariçlerdir. Biz daha kendi kültürümüzü bir türlü markalaştıramıyoruz. 

Ayrıca, yeri gelmişken söyleyeyim “O Ses” yarışmalarında her dilden şarkılar söylenebiliyor 
ama bu toprakların en kadim dillerinden Kürtçeyi kullanamıyoruz, kullandırmıyorlar. Bu durum 
kabullenilecek bir durum mu sayın milletvekilleri? Ülke barışına bu durum zarar vermiyor mu? Hani 
kardeşlik, hani bir arada yaşam söylemleri? 
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Değerli milletvekilleri, eğitimde de ne durumda olduğumuza bir iki örnek sunmak isterim. 
OECD’nin üç yılda bir gerçekleştirdiği ve özellikle bilim ve matematik alanında öğrencilerin 
seviyelerinin ölçüldüğü PISA raporunda 72 ülke arasında 50’nci sırada olduğumuzu biliyoruz. 2015 
yılında gerçekleştirilen üniversiteye giriş sınavlarında tam 42 bin öğrenci sıfır puan aldı. Çocuklarımız 
en temel problemi çözmekten artık uzaktır. Türkiye’nin en iyi liseleri proje okul kapsamında yeniden 
dizayn edilmekte; en iyi üniversiteleri kendi rektörünü bile seçemez duruma gelmiştir. Liseler kendi 
içinde hiyerarşiye tabi tutulmakta, sonra “Bu sıralamayı meslek liseleri ile imam-hatipler bu kötü 
noktalara çekiyor.” denilmekte. Hiç kusura bakmayın ama bu tablo maalesef sizin eserinizdir.

1 Eylül gece yarısı çıkarılan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle, en temel hukuki 
ilkeler ayaklar altına alınarak, tek seferde 28.163 öğretmen adil yargılama ve savunma hakkı bile 
tanınmadan kamu görevlerinden ihraç edildi, barış için imza atan değerli akademisyenler meslekten 
ihraç edildi. Öğretmenleri ihraç ederek, akademisyenleri korkutarak, üniversite gençliğini sindirerek mi 
marka yaratacağız? Her yere imam-hatip liseleri açarak mı marka üreteceğiz? İmam-hatip liselerinin 
ihtiyaç olduğuna inanırım ama bu kadar çok açılması da kabullenilecek bir durum değildir. Bunun 
fikir üretimine katkısı nedir değerli milletvekilleri? Eğitimde bir marka yaratabildik mi? On dört yıllık 
iktidarınız boyunca 6 Millî Eğitim Bakanı değiştirerek mi marka yaratacağız, yoksa, sermayeye ucuz iş 
gücü olarak çocuklarımızla mı markalarımızı yaratacağız? 

Sanayimiz farklı mı peki? Öncelikle imalat sanayisine bakalım, toplam ithalatın yüzde 80’ini 
imalat sanayisi oluşturmakta. Katma değeri bu kadar düşük yatırım malına bağımlı bir sanayiyle mi 
marka yaratacağız? Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayisi ihracatı içindeki payı yüzde 3,7; 
ithalatı içindeki payıysa yüzde 16,1’dir. Motoru, makine parçalarını, yazılımı ithal ederken nasıl yüksek 
teknoloji ürünü geliştireceğiz ve bunu nasıl markalaştıracağız? Ne üretiyoruz, neyi markalaştıracağız?

Değerli milletvekilleri, mesele patent almak, patent başvurusu yapmak ya da çok fazla patente 
sahip olmak değildir; önemli olan, üretim yapmaktır, önemli olan, fikirdir. Patent rakamlarına 
bakıyoruz, Avrupa’nın oldukça gerisindeyiz. Korsan ve taklit üründen de ülkemiz geçilmiyor. Patent 
başvurusu sıralamalarında ilk 20’ye girdiğimiz bir alan var mı? Yok elbette. Patent başvurularının 
dağılımına baktığımızda 4 büyük şehrin ağırlığını görmekteyiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa patent 
başvurularının yüzde 70’ini oluşturmaktadır. Peki, ya diğer iller? Patent alabilmek için iyi bir şeyler 
üretmek gerekiyor. Bu da, AR-GE çalışmalarına ağırlık vermekle, planlama ve programlamakla, AR-
GE çalışmalarıyla ilk sırayı almakla ilgili bir husustur. Peki, bunun için AR-GE’ye ayırdığımız kaynak 
yeterli mi değerli milletvekilleri? Türkiye bütçesinin yalnızca yüzde 1’ini AR-GE’ye ayırıyoruz. Bu, 
Avrupa ortalamasının 2,5 kat altında bir rakam. AR-GE’ye ayırdığımız harcamaların uluslararası bir 
şirketin harcamalarının altında olduğunu geçen bir konuşmamda belirtmiştim. Toyota firmasının AR-
GE’ye ayırdığı miktar bizim 2 katımız değerli milletvekilleri. Artık doygunluk seviyesine gelmiş inşaat 
sektörüne harcanan paralara baktığımızda bu rakam kabul edilebilir bir seviyede değildir. Bu eğitim 
sistemiyle, bu sanayiyle, bu sanatla ne yazık ki marka yaratmak da, özgün fikir üretmek de artık çok 
zordur. Şimdi, ortaya koyduğum bu tablo sonucunda Sınai Mülkiyet Yasası’nı bir daha incelemek 
isterim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde bir sınai mülkiyet yasası olmadığı için 
bugüne kadarki düzenlemeler kanun hükmünde kararnamelerle yapılmaya çalışılmış ancak Anayasa 
Mahkemesince temel hakların, kişi hakları ve ödevlerinin ve Dördüncü Bölümde yer alan siyasi 
haklar ve ödevlerin kanun hükmünde kararnamelerle düzenlemeyeceği belirtildiği gerekçesiyle, marka 
tasarım, patent ve coğrafi işarete ilişkin kanun hükmünde kararnamelerin bazı maddeleri bildiğiniz gibi 
iptal edilmiştir.
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AK PARTİ Hükûmeti ve sermaye çevreleri de sınai mülkiyet hakkı alanında söz konusu olabilecek 
muhtemel iptaller nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunların ve hak kayıplarının ortadan kaldırılması 
amacıyla kanun hükmünde kararnamelerin bir an önce kanunlaşması maksadıyla bu yasa tasarısını 
hazırlamıştır. 

Sınai mülkiyet, büyük firmaların üretim, pazarlama ve dağıtım gibi süreçlerini rekabette tekel 
varlığını korumak ve güvenceye almak adına çıkarılmaktadır. Tasarının gerekçesi olan “hak kayıpları 
ve sorunlar” Anayasa Mahkemesinde iptal edildiği için sermaye ve tekellerin yaşadığı sorunların ve 
sözde hak kayıplarının önüne geçmek için hazırlandığı bilinmektedir. Tasarım, buluş ve teknolojik 
yenilik kimsenin mülkiyeti altında gizlendirilemez. Bu buluşlar insanlığın ortak mirasıdır ve insanların 
ortak kullanımı için geliştirilen değerlerdir. Buluş, fikir ve üretim, bilimin gereği ve kolektif çalışmanın 
ürünüdür. Dolayısıyla, yeni bir buluş bir kişiye ya da zümreye değil, insanlığın tamamınadır ve insanlığa 
hizmet için ortaya konulmaktadır. 

Bir buluşun, bir keşfin, bir fikrin ortaya çıkmasında mutlaka birilerinin ya da bazı grupların 
emekleri daha fazladır, bu konuda mutlaka birileri daha fazla çalışmıştır veya teşvikler bu konuda 
daha özendirici olmuştur ancak -bu teşviklerin Türkiye’de bu konuda yeterince özendirici olduğunu 
da söyleyemeyiz- bu hakkın muhatabı çok uluslu şirketler değildir. Biz, bu kanunda mühendislerin, 
tasarımcıların, mimarların emeğinin yeterince verilmediğini, kanunlarla yeterince korunmadığını 
görmekteyiz. Tasarının 61’inci maddesinin (10)’uncu fıkrasında “Başvuru sahibi tasarımcı değilse 
tasarımcılardan tasarım başvuru hakkını nasıl aldığını açıklaması yeterlidir.” ifadesi bunun çok açık bir 
göstergesidir değerli milletvekilleri. 

Yasa değişikliğiyle, katma değer ve yaratıcılık emekleri zaten sömürülen iş görenlerin tasarım 
hakkını da kullanmaları zorlaştırılmakta. İşveren ile iş gören arasında olan iş hayatı akışında hak 
iddia etmesinin zorlukları bilinirken bu kanunla birlikte, tasarım emeği verenin emeğinin işverenler 
tarafından çalınması da daha kolay hâle getirilmiştir. Patent başvurularında başvuru sahibinden 
açıklama yerine, tasarımcının haklarını nasıl ve hangi koşullarda devrettiğini gösteren bir sözleşme 
talep edilmesi zorunludur ve aslında gerekmektedir de. 

Kapitalizm tarihi, şirketlerin tasarım ve buluşlarının oluşturulmasını sağlayacak ortamları nasıl da 
sinsice himayesine aldığı ve mülkleştirdiğini göstermektedir. Kamu yararı bulunan bir tasarım ya da 
buluşun yaygınlaştırılıp kamu yararına ve hizmetine sunulması gerekirken mülkleştirerek sermayenin 
koruması altına alınması elbette ki tarafımızdan kabul edilemez. Bu da Anayasa Mahkemesinin daha 
önceki iptal gerekçelerinde doğru bir şekilde belirttiği gibi, temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ve 
Dördüncü Bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevlerine aykırı bir durum oluşturmaktadır. 

Bunun yanında, sadece makroekonomik bakış açısıyla düşündüğümüzde dahi, söz konusu Sınai 
Mülkiyet Kanunu Tasarısı’nın yasalaşmasının, Türkiye’nin ekonomik gelişimi için faydadan çok zarar 
getireceği hususunu da burada belirtebiliriz. Bunun en temel sebebi de Türkiye ekonomisinin bir üretim 
değil, borca dayalı bir tüketim ekonomisi olduğu ve tasarı yasalaşırsa yerli üreticilerin uluslararası 
tekeller karşısında zararlı çıkacağı gerçeğidir. 

Türkiye’de, işçi ve emekçileri güvencesizleştirerek yabancı sermaye için ucuz iş gücü hâline 
getiren kiralık işçilik yasası nasıl yabancı sermaye çıkarlarına hizmet için çıkarılmışsa söz konusu 
yasa da ülke pazarını yabancı sermaye için daha cazip hâle getirme çabasından başka bir motivasyona 
hizmet etmemektedir. 

AK PARTİ’nin siyasi ideolojisinin dayandığı neoliberal kalkınmacılık anlayışı, kısa vade için 
kaynak sorununu çözüyor gözükse de orta, uzun vadede ülke tasarımcılarını, emekçilerini ve küçük 
üreticilerini eskisinden çok daha savunmasız ve bağımlı hâle getirecektir. AK PARTİ’nin on dört yıllık 
ekonomi politikaları bize bunu defalarca göstermiştir. 
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Değerli milletvekilleri, ekonomi, işçi ve emekçiler için değil işverenler için büyümüş, bu büyüme 
de işçi katliamları, artan yoksulluk ve borç köleliği olarak emekçi halklara ödetilmiştir. 

Özetle, tasarım, buluş ve bunun gibi süreçlerin tek taraflı mülkleştirilmesini tescilleyecek ve somut 
olarak da yabancı sermaye karşısında kamu ekonomisinin kooperatifleri ve KOBİ’leri yaşayamaz 
duruma getirecek bu yasa tasarısının bu sorunları çözemeyeceğini ve bir çözüm sağlamayacağını 
burada belirtmek isterim.

Hepinizi tekrar saygıyla selamlarım. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Doğan. 

İMRAN KILIÇ (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun. 

Nedir talebiniz? 

İMRAN KILIÇ (Kahramanmaraş) – Kahramanmaraş olaylarıyla ilgili kısa bir açıklama yapmak 
istiyorum Kahramanmaraş Milletvekili olarak. 

BAŞKAN – Buyurun, bir dakika süre veriyorum. 

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

21.- Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın, Kahramanmaraş olaylarının karanlık odakların 
tezgâhladığı bir provokasyondan ibaret olduğuna, Alevi ve Sünnilerin her zaman kardeşçe yaşadıklarına 
ilişkin açıklaması 

İMRAN KILIÇ (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kahramanmaraş olayları, 
karanlık odakların tezgâhladığı bir provokasyondan ibarettir. Bu elim olaylardan Alevi ve Sünniler, 
bütün Kahramanmaraş halkı ve ülkemiz insanı hep beraber zarar görmüştür. Biz bu olaylardan önce 
de, sonra da, şu anda da -Alevi ve Sünniler- kardeşane yaşadık ve yaşıyoruz ve kardeşane yaşamaya da 
niyetli ve kararlıyız. Olayların her yıl dönümünde olup bitenleri kaşıyanları art niyetli olarak görüyoruz 
ve hemşehrilerimizin bunlara kanmamalarını ve prim vermemelerini diliyoruz. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)

1.- Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı (1/699) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (S. Sayısı 341) (Devam)

BAŞKAN – Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili Sayın Tahsin Tarhan 
konuşacak. 

Buyurun Sayın Tarhan. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 341 
sıra sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı’yla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Geçtiğimiz hafta Kayseri’de, dün de Ankara’da gerçekleştirilen hain terör saldırılarında hayatını 
kaybeden Mehmetçiklerimize ve Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a Allah’tan rahmet diliyor, her iki 
terör saldırısını da nefretle kınıyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teknik pek çok detayı olan kapsamlı bir tasarı; tasarı 5 
bölüm, 193 maddeden oluşuyor. Marka, coğrafi işaretler, geleneksel ürün, faydalı model ve patente 
ilişkin düzenlemelerin yanında ortak hükümler bulunuyor. Bu tasarının kanunlaşmasını genel hatlarıyla 
destekliyoruz ancak var olan teknik ayrıntılarına da değineceğiz elbette. Fakat, önce çerçeveye bakalım: 
Çelişkiler yumağı bir yönetim anlayışı var. Üç ay önce “çok önemli” dediniz, Komisyondan apar topar 
geçirdiniz, sonra Avrupa Birliğine rest çektiniz, bir anda bu tasarı değersizleşti, şimdi ise Genel Kurul 
gündeminde. Öyleyse sormak gerekiyor: Yasalar niye yapılıyor, halka faydalı olduğu için mi, üretim 
için mi, yoksa siz istediğiniz için mi? Bugün geldiğimiz noktada anlıyoruz ki sadece ve sadece siz 
istediğiniz için. 

Bu tasarı Komisyonda görüşülürken uyarılarda bulunduk, söyledik, samimiyetle de çalıştık; 
marka, patent, faydalı model, coğrafi işaretler, “Hepsinde de gerideyiz.” dedik. Ne var ki Avrupa 
Birliği Bakanlığı bu tasarıyla ilgili verdiği görüş yazısında tam uyum olmadığını belirtiyor çünkü bazı 
düzenlemeler yapılmıyor, bu düzenlemeler tasarı kanunlaşınca çıkarılacak yönetmeliklere bırakılıyor. 
Doğru ve gereken her türlü düzenlemeyi hemen yapalım. İlerleme değil, sıçrama yapalım ama 
siz ne yaptınız? Bir gün efelenip bir gün sindiğiniz dış politika anlayışınızla yasaları bir gün rafta 
tutup diğer gün Genel Kurul gündemine getirdiniz. Mademki Avrupa Parlamentosunun aldığı kararı 
önemsemiyorsunuz ve Avrupa Birliğine de “Kimmiş?” yaklaşımındasınız, o zaman neden bu yasayı 
Meclis gündemine getirdiniz? Dış politika tutarlılık ister. Bugün Türkiye’nin dış politikasındaki tavrı 
ise sadece itibarsızlık sonucunu doğuruyor. 

Ekonomi dibe vurmuş, işsizlik alıp başını gitmiş, insanlar mutsuz, umutsuz, terör tehdidi var, 
herkes kendini güvensiz hissediyor; bir kişi istiyor diye rejim değişikliği dayatılıyor, halka sürekli 
talimat veriliyor, OHAL ortalığı kasıp kavuruyor. Böyle bir ortamda, halk iradesinin tecelli ettiği 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde patent, marka, faydalı model konuşalım diyorsunuz. Oysa bugün 
konuşmamız gereken demokrasi, özgürlükler ve ekonomidir. Çünkü bu ortamda istediğiniz yasayı 
çıkarın, bir tane yeni marka, bir tane faydalı model ortaya çıkaramazsınız. Bu güvensizlik içinde 
bunlarla kim, neden ve hangi parayla uğraşacak? 

Değerli milletvekilleri, sektörde köklü bir geçmişe sahip olan firmalar, bugün yeni ürünler 
geliştirmek, dünyayla rekabet edecek yeni markalar yaratmak için çalışmak yerine neyle uğraşıyor 
biliyor musunuz? Enerji maliyetleri ile SSK primleri, taşıma maliyetleri altında eziliyorlar. Sanayi, 
tekstil, tüm sektörler zor durumda. Ayakta duramayan fabrikalar, işletmeler bir bir kapanıyor, sanayiciler 
artık üretimi çocuklarına miras olarak bırakmak istemiyor. Yabancılar bu güvensiz ortamda çoktan 
kaçtı gitti, gençlerimiz yurt dışına gidiyor, pırıl pırıl beyinler bu güvensiz ortamda kalmak istemiyor 
çünkü bu ortamda, muhalif olan her sesi susturmaya yemin etmiş bir anlayış var.

Size hem bu tasarıyla hem de yaşanan beyin göçüyle ilgili bir örnek anlatayım. Bize TÜBİTAK’ta 
çalışan ama son süreçte hiçbir gerekçe gösterilmeden görülen lüzum üzerine açığa alınan bir genç 
geldi. Kendisini dinledim, herhangi bir örgüt ile hiçbir bağlantısı olmadığını inandığı her şey üzerine 
yemin ederek anlattı. Çok önemli bir aşı projesi üzerine çalıştığını ve projede sona yaklaştığını 
anlattı. Açığa alınma nedeniyle projenin ne olacağını bilemediği söyledi. Zaman geçti, bu gencimiz 
tekrar yanıma geldi, işe dönmesine karar verilmiş ancak bu süreçte yurt dışında pek çok yerden teklif 
almış, geri dönmek istemediğini, yurt dışına gideceğini ve bu kadar güvensiz ortamda herhangi bir 
şey üretemeyeceğini söyledi. Bunun gibi pek çok gencimiz olduğunu sizler de biliyorsunuz. Belki 
bu gencimizin çalıştığı aşının patenti alınacak, dünya çapında hem insanlığa hem de ülkemize katkı 
sağlayacak bir çalışma olacaktı. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, sanayiden hizmete, enerjiden tarıma her işin yapılma 
biçimi değişiyor. Dünyada her şey yeni teknolojiye uyum sağlıyor. Bakınız, dünya bugün bunları 
değil, Endüstri 4.0’ı, Mars’ta interneti konuşuyor. Sanayi politikaları gelişmiş ülkelerde bu teknolojik 
değişimlerle beraber planlanıyor, yenileniyor. Daha önce belirttim, sınai mülkiyet kanununun 
çıkarılmasını destekliyoruz. Neden? Çünkü, bu ve benzeri kanunların çıkartılması, AB’ye uyum 
çerçevesinde olumlu bir gelişmedir, yatırım için cazip bir ortam yaratmaktır. Evet, ileri teknolojinin 
ve böyle bir üretimin bu ülkeye yatırım yapmasını sağlamak, ülkenin ileri teknoloji ürünler üretip 
ihracatını yapmasının önünü açmak… Ancak, sınai mülkiyet bunun yalnızca bir ayağı, başka bileşenleri 
de mevcut. 

Sizi rakamlara boğmak istemiyorum ama birkaç rakam bize çok fazla şeyi anlatıyor. 2015 yılı 
biyoteknoloji ekosistemi sıralamasında, Türkiye, 54 ülke arasında 45’inci sırada yer alıyor. Bu sıralama, 
ekosistemin 7 ana bileşeni değerlendirilerek yapılıyor. Bunlar; fikrî mülkiyet, AR-GE yoğunluğu, şirket 
teşvikleri, eğitim ve beşerî sermaye, kurumlar ve politika ile istikrar. Bu 7 bileşen de toplam 27 alt 
bileşen kullanılarak oluşturuluyor. Ancak, sonuca baktığımızda, Türkiye’nin endekste kullanılan 27 alt 
bileşenden herhangi birinde öne çıkmadığını görüyoruz. 7 ana bileşene tek tek baksanız, ülkeyi nasıl bu 
kadar geride bıraktığınızı göreceksiniz. 

Bir bakalım bu bileşenlere: Fikrî mülkiyet… Söylediğim gibi, bu kanun, gerçekten, teknoloji 
anlamında fikrî mülkiyeti korumak için atılmış bir adım. Ne var ki fikrini söyleyenin içeri atıldığı bir 
dönemde, iktisadi açıdan bir değeri olan fikirlerin korunmasında ne durumdayız, siz takdir edin. AR-
GE’ye ayrılan kaynağın yetersiz olduğu ortada zaten. Bir Alman otomobil markasının AR-GE için 
ayırdığı kaynak bizim ülkemizin ayırdığı kaynağın 2 katı. Şirket teşvikleriyle ilgili söyleye söyleye 
dilimizde tüy bitti. Teşvik değil, maliyetteki yükü kaldırın. 

“Eğitim, beşerî sermaye” başlığı en çok sorunlu olduğumuz noktalardan biri. Eğitim yapboz tahtası, 
bırakın geniş vizyonu, sorgulayan, araştıran beyinler yetiştirmeyi; dayatan, ezberleten, sınavdan sınava 
koşturduğumuz, yarış atı gibi gördüğümüz çocuklarımız bir yana, bir yanda, yangın merdiveninin kilitli 
olması gibi ilkel bir nedenle yanan çocuklarımız. 

Diğer bileşen ise kurumlar ve politikayla ilgili istikrar, bunlar da en çok söylenecek sözümüzün 
olduğu konular. İstikrardan anlaşılması gereken, on dört yıldır ülkeyi bir krizden diğer krize 
sürükleyen, işsizlerin günden güne arttığı bir anlayış ise evet, istikrar var. Kurumlar Hükûmetin ağzının 
içine bakıyor, bağımsızlık, özerklik yok; tek adamcılık, merkezden yöneticilik zihniyeti var, uzman 
olmayanlar bu kurumları oturdukları yerden yönetmeye çalışıyor. Politikada ise her alanda tek tip bir 
anlayışın dayatıldığı, “OHAL” adı altında bir yönetim anlayışı izleniyor.

Değerli milletvekilleri, üretim, pazarlama, koruma ve tanıtım bir bütünün zinciri, biri olmazsa 
diğeri bir anlam ifade etmiyor. Ülkemiz, özellikle, yöresel ürünler açısından oldukça zengin. Pek çok 
kentimiz kendine has ürünleriyle ön plana çıkıyor. Şöyle bir hatırlayacak olursak: Gaziantep’in baklavası, 
Afyon’un sucuğu ve kaymağı, Malatya’nın kayısısı, Niğde’nin patatesi, Rize’nin çayı, Giresun’un 
fındığı, Aydın’ın inciri ve zeytini var, Amasya’nın elması, Çorum’un leblebisi, Diyarbakır’ın karpuzu, 
Kahramanmaraş’ın dondurması, Kayseri’nin pastırması, Tekirdağ’ın üzümü, Kocaeli’nin pişmaniyesi 
var. 

OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) – Edirne’nin ciğeri var.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Edirne’nin ciğerini unuttun.
TAHSİN TARHAN (Devamla) – Peki, bunca yöresel ürünün kaçı tescilli sizce? Sadece 2’si, 2 

tane, Gaziantep’in baklavası ve Aydın’ın inciri. Oysa az önce saydıklarımızın hepsi aynı korumayı hak 
eden yöresel ürünlerimiz. 
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Sadece bu değil, coğrafi işaretler var: Bir mal ya da ürünün veya canlının coğrafi olarak kökenini 
gösteren işaretlere denir. Bu coğrafi işareti taşıyan ürün ya da mala güven duyulur çünkü üretimin belli 
bir standarda göre yapılması gerekiyor. O mal ya da ürünün üretildiği bölgede üretim yapanlar tescilin 
sağladığı korumadan öncelikli olarak yararlanıyor. Üretimde getirilen standart kaliteyi, bu da malın 
değerini yükseltiyor. Üreticiyi koruyan, ekonomik olarak destekleyen ve üretimin yapıldığı bölgeyi 
geliştiren bir durum. Yani üretilen mal belli kalitede oluyor. Bu tescili aldığı için güven duyulan, 
dolayısıyla tercih edilen ürün oluyor. Ürünün elde kalma riski ise neredeyse sıfır. Dünyada pek çok 
ülke için önemli bir kazanç kaynağı. Üreticileri de içinde bulundukları zor durumdan bir nebze de olsa 
kurtaracak bir uygulama.

Değerli milletvekilleri, kapatılan şeker fabrikaları, cam fabrikaları, özelleştirilen Tekel, kâğıt 
fabrikaları aslında hepsi dünya markası olacak ürünler üretiyordu fakat iktidar partisi bu fabrikalardaki 
değeri göremedi. Nerede inşaat var, AKP orada; nerede bir köprü, bir hastane, bir rant var, bunlar orada. 
Ama “Gelin, bu ülkeye bir değer katalım.” derseniz, kimseyi bulamazsınız. Siz ne zamanki ekonomiyi 
canlandıracak unsurun üretim olduğunu anlayacaksınız işte o zaman satmayı ya da kapatmayı da 
bırakacaksınız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Kore köprü yaparak, tünel yaparak gelişti değil mi?

TAHSİN TARHAN (Devamla) – Sizin yarattığınız markalar var, haksızlık etmeyelim. İlk defa 
sizin döneminizde sözleşmeli öğretmenlikle karşılaştı bu ülke. OKS, SBS, TEOG, KPSS milletin 
başına birer markadır bu ülkede. Deve kesen Türk Hava Yolları Genel Müdürü, dolar yükselirken bile 
artan millî gelir, hayvanat bahçesinden TÜBİTAK’a transfer olan müdürün marka olmadığını kim 
söyleyebilir ki? 

Değerli milletvekilleri, bu kanun kapsamında önemsememiz gereken bir konu daha var; o da 
faydalı model. Faydalı model, sanayiciler için önemli. Sanayide 4.0 devriminden söz edilen şu 
dönemde sanayideki yeniliklerin önünü açmamız gerekiyor. Bir buluşu yeni ve sanayiye uygulanabilir 
olması şartıyla faydalı model olarak tescil ettirebiliyorsunuz. Belli bir süre bu tescilin korumasından 
faydalanıyorsunuz. Bu sürede ürünü geliştirebiliyor ve pazarlama konusunda da adım atabiliyorsunuz. 
Yapılması gereken, bu tip girişimleri desteklemek çünkü sanayi, ekonominin can damarıdır. 

Sanayiyi faydalı model, marka, patent gibi konularda desteklemek, teşvik etmek, aslında, ekonomik 
iyileşme ve gelişmenin de yolunu açacaktır. Elinizdeki telefonun bir Türk markası olmasını eminim 
hepiniz istersiniz. Kullandığınız bilgisayarın, onun yazılımının ülkemizde üretilmiş olması ne büyük 
bir gururdur. Bunlar olanaksız değil ancak bunları gerçekleştirmek için günü kurtaracak, geç kalmış 
kanunlar yetmez. Türkiye’nin on yıllık, yirmi yıllık kalkınma planları yapması gerekiyor. Sanayideki 
yeniliklerin önünü açmak, ileri teknolojinin öne çıkması için adım atmak gerekiyor. 

Avrupa Birliğine uyum kapsamında bu tasarıyı kanunlaştırıyoruz. Evet, Türkiye, Avrupa 
Birliğinden ayrı düşünülemez. Ne var ki şunu da unutmamak lazım: Türkiye Türkiye’dir, bir Amerika 
olalım demiyoruz; bir Almanya, bir Japonya olalım demiyoruz; bizim Türkiye olmamız gerekiyor. 
Bunu da eğitimde, ekonomide, sanayide tutarlı adımlar atarak başarabiliriz. Ancak tüm bunlar güvenli 
bir ortamda demokrasi ve insan haklarına saygılı, sosyal bir hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla 
yaşatıldığı bir ortamda olabilir. Biz yalnız böyle bir ortamda Türkiye olabiliriz. Hepimiz eğer sanayide 
bir adım ileri gideceksek öncelikli olarak yaptığımız Meclisteki yasaları gözden geçirerek öncelikli 
olarak sanayinin altyapısı olan eğitim sistemini bir gözden geçirmeliyiz. Eğitim seferberliği bu ülkede 
başlatmazsak üretimi ayağa kaldıramayız, yatırımcının önünü açamayız. Türkiye eğer bir adım öne 
gidecekse ben üretimin önündeki engelleri bir an önce kaldırıp eğitim seferberliğiyle birlikte yatırım 
politikalarını tekrar gözden geçirerek, üreticiyi destekleyerek Türkiye’nin önünü açabiliriz diyorum.
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Genel Kurulu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Tarhan.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Söz mü istiyorsunuz?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Kalan iki dakikayı kullanabilir miyim?

BAŞKAN – Grup Başkan Vekiliniz izin verirse hayhay.

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Vermiyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Altay.

Şimdi şahsı adına konuşmaları dinleyeceğiz.

İlk olarak şahsı adına Denizli Milletvekili Kazım Arslan konuşacak. 

Buyurun Sayın Arslan. (CHP sıralarından alkışlar) 

KAZIM ARSLAN (Denizli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle hepinizi sevgiyle 
saygıyla selamlıyorum.

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı üzerine grubum adına söz almış bulunmaktayım. Bu konuda, geneli 
hakkında sizlere genel bilgi vermek düşüncesindeyim. 

Tasarı, 1995’ten bugüne sınai mülkiyet haklarına ilişkin kanun hükmünde kararnamelerin 
tamamını bir başlık hâlinde toplaması açısından taşıdığı bazı eksikliklere rağmen ana kapsamı itibarıyla 
olumlu bir düzenlemedir. Tasarı, Avrupa Birliği mevzuatı, patent, marka, coğrafi işaret, faydalı model 
gibi alanlardaki uluslararası mevzuatla uyum açısından geç kalmış olmakla birlikte olumlu hükümler 
içermektedir. Tasarının olumlu yönlerine karşın uluslararası sözleşmeler, Avrupa Birliği mevzuatıyla 
tam uyum sağlanamamış, kanunla açıkça düzenlenmesi gereken bazı konular yönetmeliklere 
bırakılmıştır. Yasama organının açıkça düzenlemesi gereken alanlarda yürütmenin talimatıyla günü 
kurtarmaya yönelik olarak hazırlanan bu yönetmeliklere bir çerçeve çizilmeye çalışılmaktadır; 
bunun da yasa yapma tekniği, etiği, evrensel hukuk kuralları açısından doğru bir yöntem olmadığını 
açıkça belirtmek istiyorum. Bu nedenle, tasarıya bağlı olarak çıkarılması öngörülen yönetmeliklerin 
tasarının yasalaşmasını takiben en kısa sürede ilgili mevzuatla uyum içerisinde çıkarılmasına yönelik 
tavsiyemizin dikkate alınmasını belirtmek istiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, geneli itibarıyla olumlu bulduğumuz bu yasa tasarısıyla ilgili 
olarak patent, marka, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretlere ilişkin bu düzenlemelerin Türkiye 
açısından gelişen, değişen teknoloji doğrultusunda vizyonel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi 
gerektiğini de belirtmek istiyorum. 

Ülkemizdeki patent ve marka başvuru sayılarındaki artışı öne çıkarmanın tek başına küresel 
rekabette ve iç piyasalarda bir kalıcı anlamı yoktur. Patent ve marka başvurusu sayıları nitelikli bir 
ürüne dönüşmediği ve küresel bir marka hâline gelmediği, patent olarak ifade etmediği sürece sadece 
niceliksel bir artışla sınırlı kalacağı açıktır. Sınai mülkiyetin korunması, marka, patent, coğrafi işaret 
gibi düzenlemelerin ülkemizin üretimini geliştirmesi ve pazar alanlarını genişletmesi açısından ortak 
bir hedefimizin olması gerektiğini düşünüyorum. Yerli ürünlerimizin ihracat ve ithalatta, küresel 
rekabette öne çıkacak bir değere kavuşmaları adına devlete fazlasıyla görev düşmektedir. Özellikle iş 
başında olan iktidarımızın bu konuda üzerine düşen görevleri fazlasıyla yapmasının gerekli olduğunu 
belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sanayileşmek önemli bir olay; tabii, sanayideki tasarım, marka gibi olayların 
da sanayinin gelişmesi açısından önemli bir faktör olduğunu belirtmek istiyorum. Ancak ne var ki 
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sanayileşmek için, yatırımların artması için, üretimin artması için, ihracatın artması için ülkede gerçek 
anlamda bir güvenliğin olması, vatandaşın, öncelikle yurttaşın kendi ülkesine güvenmesi, yatırıma 
kendisini heveslendirmesi, ayrıca yurt dışından gelecek olan yatırımlara da bu konuda cazip hâle gelen 
bir ülke konumunda olması gerekmektedir. Ama ne yazık ki ülkemizde böyle bir durum maalesef 
bugün yoktur. Ülkemiz çok büyük kötü süreçlerden geçmektedir, sıkıntıları hayli fazladır. Özellikle 
terör kıskacının içinde olan bir Türkiye ortaya çıkmıştır. Biliyorsunuz, 2002 yılında sadece PKK 
terörü var iken bugün FETÖ terör örgütü, bir de IŞİD terör örgütüyle mücadele etmek zorunda kalmış 
bulunmaktayız. Tabii, bunların büyümesine, güçlenmesine, her ne kadar bazı siyasi hesaplar yapılarak 
bugünlere gelmesine olanak tanınmış ise de artık bunların ülkemizden temizlenmesi ve Türkiye’nin 
huzura, barışa kavuşması ve gerçek anlamda bir yatırım ortamının, bir üretim ortamının, bir çalışma 
ortamının oluşturulmasına ihtiyaç olması gerektiğini belirtmek istiyorum.

Bu kadar önemli sorunlar varken iktidar sanki ortada hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya maalesef 
devam etmektedir. Beşiktaş’ta meydana gelen terör olayı, Kayseri’de meydana gelen terör olayları ve 
ayrıca dün akşam Rusya Büyükelçisinin öldürülmesi sebebiyle ortaya çıkan terör olaylarının artık ciddi 
olarak bir devlet anlayışının ortada olmadığını, istihbarat eksikliğinin olduğunu ve devletin gerçek 
anlamda herkesin hem yurttaşların hem yurt dışından gelenlerin güvenliğini sağlayamadığını açıklıkla 
ortaya koymaktadır. Bu sorunun bir an önce giderilmesi gerekmektedir. 

Şimdi, buraya çıkan arkadaşlarımız özellikle iktidar yanlısı arkadaşlarımız diyorlar ki: “Yenikapı 
ruhunu yaşatmak zorundayız.” Değerli arkadaşlarım, eğer Yenikapı ruhunu yaşatmak istiyorsak başta 
Cumhurbaşkanı olmak üzere Başbakan ve bakanların ve siz milletvekillerin bu anlayışta olması gerekir. 
Eğer siz bu anlayışı sürdürmezseniz, siz ülkede gerginliğin sürmesini devam ettirseniz, siz insanlar 
arasındaki uzlaşmayı, anlaşmayı, beraberliği, birliği sağlama yönünde bir gayret sarf etmezseniz 
kesinlikle ülkede bu konunun tesis edilmesi, kesinlikle bu ruhun yeniden Türkiye’de yaşatılması 
mümkün olmayacaktır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, şimdi ülkede bir meşhur bir laf vardır. İmam bozulursa cemaat daha çok 
bozulur. Eğer yukarıdakiler bozulursa, gerçekten ülkedeki yöneticiler bozulursa, gerçekten ülkenin 
geleceğini düşünmeden sadece siyasi istikballeri için düşünceleri ortaya koyup yeni gerginlikler, yeni 
tartışmalar ortaya koyarlarsa kesinlikle bu tür davranışların ülkeyi huzura, rahata kavuşturmayacağını 
belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, son zamanlarda hiç gereği yokken bir de başkanlık tartışmasının 
içine girdik. Ülkemizin, değerli arkadaşlarım, başkanlık derdi yok. Ülkemizin çok önemli problemleri 
var. Bu problemlerin öncelikle çözülmesi gerekir. Siz önemli olan, öncelikli olan bu problemleri 
çözmeden başkanlık rejimini, başkanlık sistemini getirmeye yönelik referandum ve seçimleri birlikte 
getirir bu ülkenin önüne koyarsanız vatandaş arasında kamplaşmaya, bölünmeye, ayrışmaya neden 
olacak, kutuplaşmaya neden olacak sebepleri yaratmış olursunuz. Öncelikle, bu konunun gündemden 
çekilmesi ve ortadan kaldırılması gerekiyor.

Değerli arkadaşlarım, Türkiye öyle bir noktaya geldi ki inanın, Orta Doğu’da bulunan ülkelerin 
yaşamlarında her gün değişik şekillerde terör olaylarıyla, öldürme olaylarıyla, mezhep kavgalarıyla, 
din kavgalarıyla gördüğümüz dönemleri artık ülkemizde yaşamaya başladık. Türkiye’yi bugün bir 
Orta Doğu ülkesi konumuna getiren iktidarınız, bu konuyu çözmek zorundadır. Artık, ülke bu terör 
havasıyla, terör yuvasıyla, terörün ülke içinde yaşattığı korkuyu, baskıyı aşamadan ülkede yeni bir 
dönemi başlatmak, sanayiyi geliştirmek, ülkeyi geliştirmek, kalkındırmak, insanlarımızın eğitimini, 
gelişmesini sağlamak kesinlikle mümkün değildir. Onun için güvenlik sağlanmalıdır, istihbarat 
en iyi bir şekilde yerine getirilmelidir, istihbarati bilgiler en iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu 
değerlendirmeler ölçüsünde de ülkenin yönetimi yapılmalıdır diyorum, hepinize teşekkür ediyorum, 
saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Arslan.

Şahsı adına şimdi de Bolu Milletvekili Sayın Ali Ercoşkun konuşacak.

Buyurun Sayın Ercoşkun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 341 sıra sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı üzerine söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyorum. 

1871 yılında Alametifarika Nizamnamesi’yle başlayan yol, bugün gerçekten önemli bir 
dönüm noktasında. Çünkü, 24’üncü Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sanayi, Ticaret 
Komisyonunda görüşmüş olduğumuz kanun, maalesef, geçtiğimiz dönem neticelenmemişti. 26’ncı 
Dönemde tekrar tasarı olarak Komisyonumuza geldi ve Komisyonda tüm partilerin ortak katılımıyla bir 
alt komisyon kuruldu. Ben öncelikle, tabii, tüm Sanayi Komisyonu üyelerine teşekkür etmek istiyorum 
ama Başkanlığını yaptığım alt komisyondaki arkadaşlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum çünkü 
iktidarıyla muhalefetiyle gerçekten çok uyumlu, olumlu bir çalışmayı hep birlikte sergiledik ve bu 
çalışma neticesinde gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerekse Milliyetçi Hareket Partisinden verilen 
önerileri hep birlikte değerlendirdik, konuştuk, karara bağladık ve bazı değişiklikleri alt komisyon 
çerçevesinde gerçekleştirdik.

Bakanlıkta ve enstitüde yapılan çalışmalarla hazırlanan tasarıda oldukça detaylı bir çalışmaya 
şahitlik ettiğimizi söyleyebiliriz çünkü Bakanlıkta yapılan 10 toplantı, akabinde Ankara’da ve 
İstanbul’da yapılan çalıştaylar, bundan sonra internet üzerinde tüm kesimlerin görüşüne açılması 
neticesinde tüm kamu kurum kuruluşlarının yanında, sivil toplum örgütlerinden, çeşitli derneklerden 
118’in üzerinde değişiklik görüşü alındı ve bizim de alt komisyon çalışmaları esnasında 12 bakanlığın 
yetkililerinin yanında, TOBB, TESK, TÜSİAD, MÜSAİD, YASED, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma 
Derneği, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, İlaç Sanayi Derneği, işverenler sendikası, İhracatçılar 
Meclisi, Patent ve Marka Vekilleri Derneği, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu gibi, bu konuda 
söz söyleyebilecek tüm kurum ve kuruluşların, burada sayamadığım kuruluşların da görüşlerini 
Komisyon çalışmalarında alma fırsatımız oldu. Bu katkılardan dolayı ben bütün kuruluşlara ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.

Geçtiğimiz süreçte, 369 maddeden oluşan 4 kanun hükmündeki kararname bu tasarıyla beraber tek 
bir kanun çatısı altına toplanmış bulunuyor ve 193 madde, ek maddelerle beraber 201 madde olarak, 
inşallah, yasalaşacak.

Tasarı 5 kitaptan oluşmakta. “Marka”, “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı”, “Tasarım”, 
“Patent ve Faydalı Model”, “Ortak ve Diğer Hükümler” şeklinde 5 ayrı kitapta tüm bu yasa detaylı bir 
şekilde değerlendiriliyor. 

Tabii, son iki yüzyılın ekonomik ve teknolojik gelişiminin kilit rolünü “Sınai Mülkiyet Kanunu” 
olarak adlandırabileceğimiz bu kanun aslında oluşturmakta ve bu çerçevede, bu temel yasada sürelerin 
kısaltılması, uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan çözülmesi en önemli hedeflerden bir tanesi. 

3’üncü kitaptaki “endüstriyel tasarımlar” ifadesinin sadece “tasarımlar” olarak değiştirilmesi tüm 
tasarımların bu çerçevede değerlendirilmesini sağlıyor. Aynı şekilde, üniversitelerde tasarımdan elde 
edilen gelirin en az yüzde 50’sinin tasarımcıya verilecek olması, bu üniversite-özel sektör, üniversite-
sanayi, diğer kurumlarla olan iş birliğini ciddi manada ileriye götürecek.

4’üncü kitaptaki buluşlarla alakalı, gene, süreçlerde üniversitelerdeki buluş potansiyelinin ortaya 
çıkarılması ve buradan elde edilecek gelirin en az üçte 1’inin buluşu yapan üzerine verilmesi, gene, bu 
birlikte çalışma işlemini ciddi manada destekleyecek.
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5’inci kitapta, “Ortak ve Diğer Hükümler”de Türk Patent Enstitüsünün adının “Türk Patent ve 
Marka Kurumu” olarak değiştirilmesi söz konusu. Dolayısıyla, kurumun yapısı güncel ihtiyaçlara göre 
yeniden yapılandırılıyor, yeni daire başkanlıkları oluşturuluyor, Fikrî Mülkiyet Akademisi ve Sınai 
Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi de bu çerçevede oluşturuluyor. 

Marka ve patent vekilliğinin meslek kuralları tanımlanmakta, aynı zamanda disiplin hükümleri ve 
disiplin kurulu da bu çerçevede getirilmekte.

Değerli arkadaşlar, burada, bütün partilerde ciddi bir mutabakat söz konusu. Dolayısıyla, 
biz de iktidar partisi olarak iyi niyetimizi ortaya koyarak kalan konuşma süremi kullanmıyorum. 
Desteklerinden dolayı tüm milletvekilli arkadaşlarımıza ve Patent Enstitüsü başta olmak üzere Bilim 
ve Sanayi Bakanlığımızın değerli bürokratlarına teşekkür ediyorum.

Bu kanunun ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın milletvekilleri, şimdi soru-cevap bölümündeyiz.

Süremiz yirmi dakika. Bu sürenin on dakikası sorular için ayrılmıştır, diğer on dakikasında da 
Sayın Bakan sorulara cevap verecektir.

Sayın Gürer’den başlıyoruz.

Buyurun. 

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Bakan, ülkemizde üretilen ve mevcut yasal düzenlemeyle patent almış firmalar yurt dışına 
ürününü gönderdiğinde o ülkede -yasalara göre- aynı ürün için farklı kişiler patent almışsa o ürünün o 
ülkeye girişine engel teşkil ediyor. Bu konuda bir düzenleme düşünülüyor mu? Yani, Türkiye’deki ismini 
yurt dışında başka bir kişi aldığı zaman Türkiye’den gönderilen ürünün o ülkede satışı engelleniyor ve 
bunun karşılığında ya o kişiyle anlaşarak bir ücret ödüyor ya da o ürün o ülkeye giremiyor. Bununla 
ilgili bir düzenleme düşünülüyor mu?

Niğde ilinde patent için başvuru yapılmış mıdır, eğer yapılmışsa kaçtır? Niğde’de patent alan 
herhangi bir ürün var mıdır?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Gaytancıoğlu…

OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

KOSGEB veri tabanında güncel kaydı bulunan KOBİ’lere on iki ay ödemesiz toplamda otuz altı 
ayda ödemeli sıfır faizli kredi veriyorsunuz, bu iyi bir şey ancak KOBİ’ler kim? En az 8-10 kişi çalıştıran 
iş yerleri. Örneğin, Keşan’da kaç işletme bundan alabiliyor, ben size söyleyeyim: En fazla 8 işletme. 
Küçük esnafa da böyle bir olanak sağlamayı düşünüyor musunuz? Esnafın bankalarda kredibilitesi yok. 
Ayrıca, bırakın artık kredi vermeyi; artık emekliye, işçiye ve çiftçiye destek verin, bakın esnafın işleri 
nasıl açılıyor. 

BAŞKAN – Sayın Aydın? Yok.

Sayın Tümer…

ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER (Adana) – Sayın Bakan, bilindiği gibi 2006 yılından bu yana, 
Bakü ve Kerkük petrolü, hizmete giren boru hatları nedeniyle Adana ve Ceyhan’a akıtılmaktadır. 
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Limanlardan tankerler aracılığıyla dünyaya dağıtılan bölgedeki ham petrolün işlenmesi, pazarlanması 
ve ihraç edilmesi amacıyla 2007 yılında kurulan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin hayata 
geçmesi, Çukurova’nın yanı sıra Türkiye açısından son derece önem taşımaktadır. Ceyhan Enerji 
İhtisas Endüstri Bölgesi’nin hizmet üretmeye başlaması için kamulaştırmalar ne zaman tamamlanıp 
yatırımcılara yer tahsisi yapılacaktır?

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Arık…
ÇETİN ARIK (Kayseri) – Teşekkür ederim.
Sayın Bakan, ülkemizde bürokrasinin azalacağı sıkça dile getiriliyor, ancak pratikte sorun devam 

ediyor. 
Kayseri Yeşilhisar ilçesinden hemşehrim Mustafa Kumral KOSGEB’le ilgili sorunu bana 

göndermiş. Diyor ki: “Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki adresimiz eski iş yerimize ait. Geçen sene iş 
yerimizi 500 metre ileri taşıdık. Sicil gazetemizi güncellememiz gerekiyor, fakat minimum bir ayda 
güncelleniyor. Bu sebeple KOSGEB başvurumuzu kabul etmiyor. Bir tanıdığınız var mı sayın vekilim?” 

Sayın Bakan, teknolojinin bu kadar ilerlediği günümüzde bu güncelleme niçin bu kadar uzun 
sürüyor? Mustafa kardeşimin sorununu nasıl çözeriz? 

Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Arslan…
KAZIM ARSLAN (Denizli) – Sanayi Bakanına soruyorum: 
1) Sanayide ve üretim alanlarında kullanılan elektriğin üzerindeki yüzde 2’lik TRT katılım payını 

kaldırmayı düşünüyor musunuz?
2) Yine, doğal gazın fiyatını ucuzlatacağınızı vadettiniz. Yeni yılda sanayide ve üretimde doğal gaz 

fiyatını düşürmeyi düşünüyor musunuz?
3) Elektrikte kayıp kaçak bedelleri ile dağıtım şirketlerinin yaptığı yatırım harcamalarının 

tüketiciler üzerine yüklenmesi için bir çalışma yapılıyor. Bunu kaldırmayı düşünüyor musunuz?
4) Üretimin, yatırımın, istihdamın ve ihracatın artırılması için bir çalışmanız var mı?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkürler.
Sayın Tarhan…
TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Sayın Bakan, Saab marka otomobili soracaktım. Bize tanıtım 

yapılacaktı, hâlâ haber yok. Bu platformdan bataryalı araç çıkacak mı? Birinci sorum bu.
İkincisi, bu aracın hangi firmadan satın alma işlemi yapıldığı -o firmanın ismini istiyorum, 

vermiyorlar bana- ve kaç liraya alındığı bu platformun. Hâlâ cevap verilmiyor, 2-3 sefer soru önergesi 
verdim, cevap verilmiyor. Bunun cevabını istiyorum.

BAŞKAN – Sayın Şimşek…
BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Bakanım, esnaf ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla esnafımıza kredi veriliyor. Yalnız, 

verilen krediler borcu olmayan esnaflara veriliyor. Bu ortamda zaten borcu olmayan bir esnaf yok. 
Faizsiz kredilerin tamamı borcu olmayan esnafa veriliyor. Bununla ilgili yeni bir düzenleme yapmanızı 
bekliyoruz. Borcu olan esnaflar da mevcut borçlarını ödeyip yeniden kredi kullanabilirler. Bu haktan 
faydalandırmanızı bekliyoruz.



TBMM B: 43 20 . 12 . 2016  O: 5

105 

Esnaf ve kefalet kooperatifleri üyelerine tanıdığınız bu hakkı ticaret odası üyelerine niye 
tanımıyorsunuz? Türkiye’de 100 binlerce ticaret odası üyesi var ama bunların hiçbirisi faizsiz kredi 
kullanamıyorlar. Bir de “Faizler düştü.” diyoruz, “Faizler yüzde 8-10.” diyoruz. Benim cep telefonuma 
dün bir mesaj gelmiş İş Bankasından, “Aylık kredi kartı faizlerini yüzde 2,34’e düşürdük.” diyor. Aylık 
2,34 yıllıkta yüzde kaça tekabül ediyor Sayın Bakanım? Faiz lobisi kim? Bu bankalara niye müdahale 
etmiyorsunuz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
Sayın Arslan…
KAZIM ARSLAN (Denizli) – Sayın Başkan, geçtiğimiz hafta Kayseri’de askerlerimize ve sivil 

vatandaşlarımıza yapılan hain saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Ayrıca, dün akşam meydana 
gelen, Rusya Büyükelçisine canice yapılan terör saldırısını da aynı şekilde kınıyorum.

Terörün acımasız saldırılarından dolayı birçok canlarımız yok ediliyor, ülkede tam bir kargaşa 
ve kaos yaşanıyor. Cumhurbaşkanı başkanlık derdine düşmüş, terörün önlenmesi yönünde gerekli 
tedbirleri alacağı, toplumu toparlayacağı ve kucaklayacağı yerde gerginliği sürdürmeye devam ediyor, 
sorumluluk da hissetmiyor, başkalarını suçlayarak sorumluluktan kurtulmak istiyor. Artık sözün bittiği 
yerdeyiz. Cumhurbaşkanının başkanlık sevdasından vazgeçerek toplumda barışı ve huzuru sağlayacak 
girişimlerde bulunmasını, ülkemizin artık normalleşmesini bekliyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN – Sayın Erdem…
EREN ERDEM (İstanbul) – Önceki günlerde Trabzon’da açılışı yapılan Şenol Güneş Stadı’nda 

Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani’nin posteri asıldı. Üstelik, Başbakandan önce asıldı. Şimdi, 
Orta Doğu’daki tek adam rejimlerine, diktatörlüklere karşı bu kadar hassas olan Hükûmetinizin, 
Katar’daki tek adam rejimine, faşist diktatörlüğe, hanedanlığa karşı bu sempatisinin nedeni nedir? Yani 
bir taraftan bir tek adam rejimini yıllardır çok sert bir şekilde eleştiriyorsunuz, diğer taraftan iş Suud, 
Katar hanedanlığına gelince… Orada demokrasi mi var yani? Orada faşist bir diktatörlük var, onun 
posterlerini asıyorsunuz. Bu çelişkiyi hangi kavramlarla açıklayabileceğinizi çok merak ettiğim için bu 
soruyu sormak istiyorum.

Saygılarımla.
BAŞKAN – Sayın Tarhan…
TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Sayın Bakan “KOBİ’lere 50 bin lira kredi vereceğiz.” dediniz, 

ayırdığınız bütçeyle 15 bin KOBİ’ye ancak verilebiliyor. Şu an KOSGEB’in sitesi çökmüş, cevap 
verilemiyor. Yaklaşık 300 bin KOBİ var. Neye göre bu krediler belirlenecek, neye göre 15 bini ayırıp 
vereceksiniz? Bunun cevabını istiyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Bakan, buyurun.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; şimdi çok sayıda soru geldi, bir kısmını not aldım, bir kısmını not almakta zorlandım, 
arkadaşlarımız hızlıca sordular.

İlk soru, Türkiye’deki patent ile yurt dışı patent konusuydu ve Niğde ilindeki patent durumuydu. 
Sanıyorum Niğde Milletvekilimiz “Kaç patent var?” diye soruyor. Niğde ilinden 2015 yılında 4 adet 
patent başvurusu var, 2 adet faydalı model başvurusu var, 69 adet marka başvurusu var, 3 adet de 
endüstriyel tasarım başvurusu yapılmış. Şu anda ulaşabildiğim rakamlar bunlar.
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İlk sorunuzdaki konuyu doğrusu anlayamadım. Türkiye’de patent alıyor, yurt dışında…

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Şöyle anlatayım: A markasına sahip firma bu ürününü gidip 
Almanya’da satacağı zaman, oradaki o ürünü başka birisi kendi adına tescil ettirmişse götürüp bu ürünü 
o isimle satamıyor, o kişiyle anlaşmak zorunda. 

BAŞKAN – Sayın Bakan, siz buyurun, devam edin lütfen.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Sordular, söylüyorum.

BAŞKAN – Süre kalırsa siz tekrar sorunuzu sorarsınız. 

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - İki dakika süremiz vardı.

BAŞKAN - Ama, cevapları vermesi için Sayın Bakana söz verdim. 

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Sayın Bakan “Anlamadım.” dedi Sayın Başkan, anlamadığını 
anlatıyoruz.

BAŞKAN - Sayın Gürer, lütfen…

Buyurun Sayın Bakan.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Sayın Milletvekilim, 
bunda anlaşacağız.

İkinci soruya geçelim. KOSGEB’le ilgili soru vardı, “KOSGEB destekler veriyor, benzer destek 
esnafa neden verilmiyor?” şeklindeydi. Esnaf kefalet kooperatifleri destek veriyorlar. Önümüzdeki 
dönemde, 2017’de bu destekler artarak devam edecek. 

Ham petrol, Ceyhan İhtisas Endüstri Bölgesi konusu vardı, soruldu. Bu konuda maalesef yerel 
yönetimler tarafından açılan mahkemeler devam ediyor, hukuki süreç devam ediyor. Bununla ilgili 
önümüzdeki günlerde belki radikal bir tedbir almak durumunda kalacağız, çalışıyoruz.

Yine, KOSGEB başvurusuyla ilgili bir başka soru vardı. Sayın milletvekilleri, şimdi, bu KOSGEB 
kredisi konusu, küçük KOBİ’lerin, küçük işletmelerin içerisinde bulundukları durumu rahatlatmak, 
onlara destek vermek amacıyla başlatıldı. Başlangıçta düşündüğümüz 15 bin KOBİ’ydi. Bu, 2016 yılı 
bütçesi içerisinden KOBİ’leri desteklemek maksadıyla düşünüldü. Her bir KOBİ için 50 bin lira, ilk on 
iki ayı ödemesiz, otuz altı ay vadeli ve 2016 yılı bütçesi içerisinden yaklaşık bize maliyeti 150 milyon 
TL olacak şekilde KOBİ’lerimize 750 milyon lira kredi sağlanmasıydı bu programın kapsamı. Tabii, 
çok sayıda başvuru oldu. Bu başvurular değerlendiriliyor. Sistemle ilgili eleştiriler de alıyoruz. Şimdi, 
iki şeritli bir yol düşünün, normalde günde 100 araç geçerken birdenbire bin araç geçmeye çalışıyor. 
Tabii, sistem biraz zorlanıyor, bunu aşıyoruz. Bu kredilerle ilgili konu, sadece 2016 yılında değil, 2017 
yılında da devam edecek. 2016 yılı bütçesi içerisinden yani bu ay sonuna kadar ayırdığımız rakam ya da 
vereceğimiz rakam 750 milyon TL’dir. Bu, hani başvuru süresi kapandı ya da başvuru yapamayacağız 
anlamında değil, 2017 yılı içerisinde KOBİ’lerimize yeni kredi paketlerimiz olacak. Bu dönem ilk 
15 bin KOBİ arasında yer almayacak olanların üzülmemesi gerekir, 2017 yılında desteğimiz devam 
edecek. 

Yine, sanayicimizden alınan yüzde 2 elektrik katılım payı soruldu.

KAZIM ARSLAN (Denizli) – TRT katılım payı. 

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Şimdi, bir paket 
hazırlıyoruz “Üretim Reform Paketi” diye, onun içerisinde bu konu var sayın milletvekilim. Bu pakette 
sanayicimizin üzerindeki muhtelif vergi yüklerinin kaldırılması var. Bunlardan birisi de elektrik 
konusudur. Çevre katkı payı yine bu pakette yer alıyor. Dolayısıyla, sorduğunuz soruların cevabı, 
önümüzdeki günlerde yine Meclise getireceğimiz Üretim Reform Paketi içerisinde olacak. 



TBMM B: 43 20 . 12 . 2016  O: 5

107 

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Kaldıralım, kaldıralım.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Şimdi, Sayın Tarhan’ın 
bir sorusu vardı yerli marka otomobille ilgili. Sayın Tarhan, siz Kocaeli Milletvekilisiniz, TÜBİTAK 
size yakın, o bölgedesiniz, bir gün TÜBİTAK’ı ziyaret edin, arkadaşlarımızdan detaylı bilgi alın. 
Şimdi, şöyle: Otomobil konusunda bir iş modeli üzerinde çalıştık. Önümüzdeki dönemde özel sektörün 
öncülüğünde ve devlet desteğinde yerli marka otomobilin üretilmesine ilişkin bir iş modeli üzerinde 
mutabık kaldık. Dolayısıyla, bundan sonraki süreçte TÜBİTAK değil, özel sektör öncülüğünde fakat 
devletin desteğinde bir modelle devam edeceğiz. 

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Sayın bakanım, ilk gün bunu söylediniz.

MEHMET NECMETTİN AHRAZOĞLU (Hatay) - Sayın Bakanım, davet edin de gidelim, yani o 
şekilde Komisyon üyelerini, görelim madem. 

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Davet ederiz. 

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) – Uçak ile otomobili bir görebilseydik yerli uçak ile otomobili. 

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Göreceksiniz, merak 
etmeyin, yok, göreceksiniz.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) – Ortalığa atalı on sene oldu da. 

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Yok, göreceksiniz, 
göreceksiniz. 

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) – Allah büyük. 

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) – Şimdi Saab firmasından 
bahsedildi. Biz, tabii, Saab firmasının lisansını almıyoruz, markasını almıyoruz. Bizim otomobilimiz, 
kendi markamızı taşıyacak, kendi adımızı taşıyacak, Türk tasarımı olacak ve elektrikli bir otomobil 
olacak. 

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Sayın Bakanım, bir araştırın kaça alındığını. Ne olur, bir cevap 
verin.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) - Yine, esnafla ilgili, 
esnafa destekle ilgili sorular vardı. Esnafa verilecek olan destekleri Gümrük ve Ticaret Bakanımızla 
görüşeceğim. Detayları çalışıyor, bir sicil affı üzerinde de çalışıyor. Dolayısıyla, bu konuyu Sayın 
Bakanımıza ileteceğim. 

Yine, Sayın Arslan’ın sorusu vardı terör konusuyla ilgili. Şimdi, bakın, bu terör konusu, sadece 
Türkiye’nin sorunu değil; bu, küresel bir sorun. Sadece Türkiye’de bombalar patlamıyor, sadece 
Türkiye’de insanlar öldürülmüyor; dün akşam Berlin’de de hadiseler oldu. Dolayısıyla, küresel bir 
sorunla karşı karşıyayız ve bütün devletlerin el birliğiyle bu sorunun üstesinden gelmesi gerekiyor. 

Sayın Erdem’in sorusu Katar’la ilgili. Şimdi, bir başka ülkenin yönetim şekli, bir başka ülkenin 
devlet başkanı konusunda… Yani, bu yorumları yapmak çok doğru değil Sayın Erdem. O ülkenin 
kendine has şartları var ve dost ve müttefik bir ülke. İyi ilişkilerimiz var. 

EREN ERDEM (İstanbul) – Orta Doğu’daki bütün ülkelere “tek adam rejimi”, “diktatörlük” diye 
tanımlar yaptınız. Katar’da demokrasi mi var?

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) - Dolayısıyla, Katar’ın 
nasıl yönetileceğine, bırakın Katarlılar karar versinler, biz ona karışmayalım. 
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BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) – O zaman, Suriye’ye niye karışıyorsunuz Sayın Bakan? Katar’ın 
ne özelliği var? Suriye’ye niye karışıyorsunuz?

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Katar para veriyor ya.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) – Doğru.

BAŞKAN - Sayın Yarkadaş… Sayın Erdem… Soru-cevap yapıyoruz. Soru sordunuz, cevap 
veriyor Sayın Bakan. Lütfen…

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) - Bakın, iyi ilişkilerimiz 
olan bir ülkeden bahsediyoruz, Katar’dan bahsediyoruz. 

EREN ERDEM (İstanbul) – Demokrasi yok o ülkede, diktatörlük rejimi var. Niye iyi ilişkilerimiz 
var? Orta Doğu’ya demokrasi ihraç ediyorsunuz.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) - Dolayısıyla, bırakın 
Katar’ın nasıl yönetileceğini, Katar Emirliği’nin ne olduğunu bırakalım…

EREN ERDEM (İstanbul) – Niye o zaman Suriye’ye müdahale ediyorsunuz?

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) – Suriye’ye niye karışıyorsunuz Sayın Bakan o zaman? Esad’a 
niye karışıyorsunuz? Katar’da dolar var diye mi?

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) - Sayın milletvekilleri, 
bakın, şu andaki gündemimiz Patent Kanunu, Patent Yasası. Lütfen, konuyu başka alanlara çekmeyelim. 
Biz patenti konuşuyoruz, patenti konuşuyoruz. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Bakanım, siz Genel Kurula hitap edin.

BAŞKAN – Sayın Bakan, siz, lütfen, konuyla ilgili sorulan sorulara cevap veriniz. 

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ (Düzce) - Sayın Tarhan’ın son 
sorusu vardı KOBİ’lerle ilgili. Yine, 15 bin KOBİ…

2016 yılı içerisinde 15 bin KOBİ’ye destek vereceğiz, 2017’de bu desteğimiz devam edecek. Onun 
sayısı –biliyorsunuz- geçen kabul edilen bütçede KOSGEB’in bütçesi, destek bütçesi 1,1 milyar TL. 
2017 yılı içerisinde KOSGEB’den KOBİ’lerimize gerek hibe gerek faiz desteği şeklinde 1,1 milyar TL 
destek vereceğiz. 

Sayın Başkan, çok çok teşekkür ediyorum. Cevaplandırılamayan sorular varsa onları yazılı 
cevaplandırayım. 

Teşekkür ediyorum efendim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.40
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ALTINCI OTURUM
Açılma Saati: 21.41

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI 
KÂTİP ÜYELER: İshak GAZEL (Kütahya), Ali Haydar HAKVERDİ (Ankara)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43’üncü Birleşiminin Altıncı 
Oturumunu açıyorum.

341 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam ediyoruz.

Komisyon ve Hükûmet burada.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul…

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Oy birliği olduğunu tutanaklara geçirin Başkanım.

BAŞKAN – Peki.

Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.42
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YEDİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 21.47

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI 
KÂTİP ÜYELER: İshak GAZEL (Kütahya), Ali Haydar HAKVERDİ (Ankara)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43’üncü Birleşiminin Yedinci 
Oturumunu açıyorum.

341 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam ediyoruz.

Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sıraya alınan 443 sıra sayılı Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlıyoruz.

2.- Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/666) ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (S. Sayısı 443)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan 439 sıra sayılı Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun 
görüşmelerine başlıyoruz.

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli 
Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/650) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı 439)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

Bundan sonra da komisyonların bulunamayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, kanun 
tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 21 Aralık 2016 Çarşamba 
günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 21.48
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XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Türkiye’den Suriye’ye silah sevkiyatı yapıldığı 

iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/529)
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2.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’nun, Aydın’daki bir toplu konut projesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/9076)
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3.- Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer’in, Almanya’nın Nurnberg kentindeki 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı kutlamalarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı (7/9123)
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4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 4 Kasım 2016 tarihi öncesi ve sonrasındaki döviz 
hareketlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın cevabı (7/9173)
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5.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, sıfır faizli kredi imkanından yararlanabilen ve 
yararlanamayan esnaflara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı 
(7/9261)
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6.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, kaçak muzun ülkeye girişinin engellenmesine yönelik 
çalışmalara ve Mersin’de bir muz ihtisas gümrüğü kurulmasının planlanıp planlanmadığına ilişkin 
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı (7/9401)
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7.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in, bazı soru önergelerinin iadesine ilişkin sorusu ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın cevabı (7/9516)
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	 DÖNEM:	26	 YASAMA	YILI:	2

43’ÜNCÜ	BİRLEŞİM
20	ARALIK	2016	SALI

SAAT:	15.00



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ
Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye bağladığı 

konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen 
diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat süre ile Sözlü 
Soruların görüşülmesi, “Sunuşlar” ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 15.12.2015 tarihli 14’üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)

GRUP ÖNERİLERİ
1.- 307 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin İçtüzüğün 91’inci maddesine göre Temel Kanun olarak 

görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ila 8’inci maddelerden, ikinci bölümünün Geçici Madde 1 dâhil 
olmak üzere 9 ila 17’nci maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 25.4.2016 tarihli 80’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

2.- Genel Kurulun, 26’ncı Dönem 2’nci Yasama Yılı sonuna kadar Salı günleri 15.00 – 21.00, 
Çarşamba ve Perşembe Günleri 14.00 – 21.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 4.10.2016 tarihli 2’nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

3.- 341 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91’inci maddesine göre Temel Kanun olarak 
görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ila 28’inci maddelerden, ikinci bölümünün 29 ila 54’üncü 
maddelerden, üçüncü bölümünün 55 ila 84’üncü maddelerden, dördüncü bölümünün 85 ila 112’nci 
maddelerden, beşinci bölümünün 113 ila 141’inci maddelerden, altıncı bölümünün 142 ila 171’inci 
maddelerden, yedinci bölümünün 172’nci maddeye bağlı 15/A, 15/B ve 15/C maddeleri ile Geçici 
Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3, Geçici Madde 4, Geçici Madde 5 ve Geçici Madde 6 dâhil 
olmak üzere 172 ila 193’üncü maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 18.10.2016 tarihli 8’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI

* Plan ve Bütçe Komisyonu
   20.12.2016 Salı – Saat: 14.00

* Anayasa Komisyonu
   20.12.2016 Salı – Saat: 16.00



TÜRKİYE	BÜYÜK	MİLLET	MECLİSİ	GÜNDEMİ
43’ÜNCÜ	BİRLEŞİM	 									20	ARALIK	2016	SALI	 SAAT:	15.00

1	–	BAŞKANLIĞIN	GENEL	KURULA	SUNUŞLARI

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden 
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin (2/81) İçtüzük’ün 37’nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önerge

2	–	ÖZEL	GÜNDEMDE	YER	ALACAK	İŞLER

❆  ❆  ❆

3 – SEÇİM

❆  ❆  ❆

4	–	OYLAMASI	YAPILACAK	İŞLER

❆  ❆  ❆

5	–	MECLİS	SORUŞTURMASI	RAPORLARI

❆  ❆  ❆

	–	



6 – GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

4 43’ÜNCÜ BİRLEŞİM

1.- Antalya Milletvekili Hüseyin Samani ve 23 Milletvekilinin, seracılığın geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1) 

2.- Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 21 Milletvekilinin, kayısının üretiminden pazarlanmasına 
kadar tüm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3) 

3.- Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli ve 23 Milletvekilinin, Konya Kapalı Havzası ile 
ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 

4.- Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ve 28 Milletvekilinin, tıbbi ve aromatik 
bitkilerin satılması ve bu konuda girişimciliğin desteklenmesi yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5)

5.- Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve 27 Milletvekilinin, istilacı yabancı türlerin çevresel, 
ekonomik ve sağlık alanlarındaki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

6.- Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve 30 Milletvekilinin, ülkemizdeki korunan alanların 
etkin yönetimi ve sürdürülebilirliği yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

7.- Rize Milletvekili Hasan Karal ve 22 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin üretiminde 
ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

8.- Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
çalışma koşulları ve bu konudaki tüm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/21) 

9.- İstanbul Milletvekili Erol Kaya ve 21 Milletvekilinin, su kirliliği ile daha etkin mücadele 
edebilmek için çözüm önerilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

10.- Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ve 22 Milletvekilinin, kadına şiddetin önlenmesi 
adına yürütülen çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

11.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 21 Milletvekilinin, iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
toplum üzerindeki sosyal ve ekonomik etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

12.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 21 milletvekilinin, kanser hastalarının ve yakınlarının 
yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25)

13.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ve 20 milletvekilinin, ülke genelinde iklim değişikliklerinin 
yol açtığı çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 
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14.- Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve 26 milletvekilinin, mobilya sektörünün önündeki 
engellerin kaldırılarak dünyadaki üretim payının arttırılması yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

15.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu’da 
meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

16.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 milletvekilinin, Türkiye’de meydana gelen 
seçim ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

17.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 23 milletvekilinin, sınır güvenliği sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 

18.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Türkiye-
Rusya arasındaki gelişen olaylar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

19.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 milletvekilinin, Ardahan’ın Göle ilçesinde 
meydana gelen ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

20.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 23 milletvekilinin, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve 
kadına yönelik şiddetin hukuksal boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32)

21.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, iş kazalarının 
önlenebilmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

22.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, IŞİD ile 
petrol ticareti yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34)

23.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili 
Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, basın özgürlüğü ile ilgili ihlaller konusunda bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

24.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, Manisa Milletvekili 
Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlallerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/35) 

25.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 46 milletvekilinin, silika kullanılan ve silikoz gelişme 
riski olan sektörlerde çalışma koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

26.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 19 milletvekilinin, engelli vatandaşların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/37) 
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27.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 Milletvekilinin, Tahir Elçi’nin öldürülmesi 
olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/38)

28.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 26 Milletvekilinin, çiftçilerin yaşadığı 
mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

29.- İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve 23 Milletvekilinin, eğitim sisteminde yaşanan sorunlar 
ve öğretmen ihtiyacının karşılanması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

30.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve 21 milletvekilinin, kaçak yapılaşmadan rant sağlayanların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/41) 

31.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve 20 milletvekilinin, erken evliliğe zorlanan kız 
çocuklarının korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

32.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 23 milletvekilinin, Adana’da yaşanan suda 
boğulma vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

33.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, 24’üncü Yasama 
Dönemi 680 Sıra Sayılı araştırma komisyonu raporu konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/3) 

34.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Türkiye’de 
engelli bireylerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

35.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 22 milletvekilinin, Türkiye’de engelli bireylerin 
yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

36.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 20 milletvekilinin, zihinsel engelliliğin önüne geçilmesi 
yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

37.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, madenlerde 
iş güvenliği ve işçi sağlığı koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

38.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Suriye ve Irak’ta 
meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğe ve Türkmen varlığına etkileri konusunda bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/4) 

39.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Doğu 
ve Güneydoğu’da meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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40.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 20 Milletvekilinin, IŞİD’e silah sevkiyatı yapıldığı 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

41.- İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve 22 Milletvekilinin, Roman vatandaşların barınma 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

42.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 23 milletvekilinin, kadın sığınma 
evlerindeki koşulların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

43.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, kadına 
şiddetin önlenmesi adına yürütülen çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

44.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, kadın 
cinayetlerinin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

45.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, kadına 
şiddetin önlenmesi adına yürütülen çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

46.- Siirt Milletvekili Besime Konca ve 21 milletvekilinin, kadına şiddetin önlenmesi adına 
yürütülen çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

47.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 23 milletvekilinin, göçmenlik ve mültecilik 
konusunda ülkemizde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

48.- İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ve 23 milletvekilinin, Rusya resmi makamlarının Türkiye 
ile ilgili iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

49.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve 21 milletvekilinin, genç ve kadın işsizliği ile mücadelede 
uygulanması gereken politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

50.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 21 milletvekilinin, öğretmenlerin ve öğretmenlik 
mesleğinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

51.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, IŞİD terör örgütü tarafından 
gerçekleştirilen eylemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

52.- Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 20 milletvekilinin, Diyarbakır’da gayri resmi bir tim 
bulunduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 
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53.- Edirne Milletvekili Erdin Bircan ve 20 milletvekilinin, Ergene Nehrini kirleten kaynakların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/62) 

54.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 20 milletvekilinin, Riva Deresi ve 
havzasındaki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

55.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, genç işsizliği ile 
mücadelede uygulanması gereken politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

56.- Hakkari Milletvekili Selma Irmak ve 23 milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu’da yaşanan 
düşük olaylarında şiddet ortamının etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

57.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, taksicilerin ve 
minibüsçülerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

58.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, çocuklara karşı cinsel 
istismar ve saldırı vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

59.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, çocuğa karşı şiddetin 
önlenmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

60.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, ekonomik kriz riskinin 
ve ekonomideki kırılganlığının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/69) 

61.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, ülkemizde yaşanacak 
olası bir deprem durumunda alınabilecek tedbirlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

62.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, orman yangınlarının 
sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, son yıllarda hayvan 
sayısının düşmesi ve et fiyatlarının yükselmesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

64.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 23 milletvekilinin, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 
yapılacak olan termik santralin çevreye olası zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

65.- Ankara Milletvekili Murat Emir ve 24 milletvekilinin, Ankara’daki şehir için ulaşım ve 
trafik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 
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66.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 21 milletvekilinin, zeytincilikte yaşanan sorunların ve 
dış ticaret olanaklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

67.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 28 milletvekilinin, ülkemize sığınan Suriyeli mültecilerin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

68.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 20 milletvekilinin, jeotermal santrallerin kurulması 
yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

69.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, aile yapısı ve sosyal 
dokusunu bozan unsurların saptanması ve kadına şiddetin önlenmesi adına yürütülen çalışmaların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/78) 

70.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, Konya-Ereğli ve Niğde-Bor 
havzalarında petrollü şeyl bulunduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

71.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve 20 milletvekilinin, genç işsizliği ile mücadelede 
uygulanması gereken politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

72.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ve 20 milletvekilinin, sebze ve meyve üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

73.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, Niğde’de bulunan tarihi 
zenginliklerin korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

74.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, engelli vatandaşların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

75.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, aile hekimlerinin ve 
hastanelerin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

76.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Tahir Elçi’nin 
öldürülmesi olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

77.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 25 milletvekilinin, yolsuzlukla etkin mücadele için 
gerekli yolların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

78.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 27 milletvekilinin, Türkiye-Yunanistan arasındaki ada 
ve adacıkların hukuki statüsü ve ve buralardaki egemenliğin hangi ülkeye ait olduğunun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/87) 
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79.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 26 milletvekilinin, şeker üretiminde istikrarı sağlamak 
için gerekli politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

80.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 26 milletvekilinin, Türkiye’nin ve KKTC’nin münhasır 
ekonomik bölge üzerindeki haklarının korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

81.- Muğla Milletvekili Akın Üstündağ ve 25 milletvekilinin, Güvercinlik Turizm Merkezi 
projesinin yasal altyapısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) 

82.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 milletvekilinin, Tahir Elçi’nin 
öldürülmesi olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

83.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi ve 26 milletvekilinin, Türkiye’nin Suriyeli göçmenler 
sebebiyle karşılaşabileceği sosyolojik problemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

84.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 28 milletvekilinin, Doğu Karadeniz bölgesinde 
yaşanan afetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

85.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 29 milletvekilinin, Artvin’de yaşanan sel felaketinin 
bölgede yarattığı tahribatın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

86.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 26 milletvekilinin, Konya’nın Karapınar 
ilçesinde meydana gelen obrukların tehlike oluşturma ihtimalinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

87.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 29 milletvekilinin, memur adaylarının 
yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

88.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 milletvekilinin, tarım üreticilerinin 
üzerindeki vergi yükünün araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

89.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, Diyarbakır’da gayri 
resmi bir tim bulunduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

90.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 25 milletvekilinin, Rusya’nın ekonomik 
yaptırımlarından etkilenecek sektörlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

91.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 25 milletvekilinin, TOKİ’de yaşandığı öne sürülen 
yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 
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92.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve 30 milletvekilinin, Diyarbakır, Suruç ve Ankara’da yaşanan 
patlamaların birbiriyle bağlantılı şekilde araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

93.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 milletvekilinin, ülkemizde yaşanan 
çocuk kaçırma olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

94.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 milletvekilinin, Çay-Kur işletmesinin 
zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

95.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 milletvekilinin, çocuk mahkumların 
hapishane koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

96.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 28 milletvekilinin, çocuklara karşı cinsel 
istismar ve saldırı vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

97.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 milletvekilinin, kamuda çalışan 
avukatların yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

98.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 milletvekilinin, bitkisel yağ sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

99.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 25 milletvekilinin, insan ve yük 
taşımacılığında kullanılan asansörlerin bakım sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

100.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 milletvekilinin, ASELSAN 
çalışanlarının şüpheli ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

101.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 29 milletvekilinin, seçim sonuçlarının 
denetlenmesi ve kamuoyu tarafından ölçülebilir hale getirilmesi için yapılacak çalışmaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

102.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 milletvekilinin, ruhsal hastalıkların 
ve antidepresan kullanımının gelir düzeyi ile bağlantısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

103.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 28 milletvekilinin, hasta mahkumların 
sağlık hizmeti alırken yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

104.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 milletvekilinin, İstanbul’a göç edenlerin 
yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 



6 – GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

12 43’ÜNCÜ BİRLEŞİM

105.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 milletvekilinin, gençler arasında 
yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

106.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 25 milletvekilinin, İstanbul’un suç 
haritasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

107.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 28 milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları çalışanlarının yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

108.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 28 milletvekilinin, Kaz Dağlarında yaşanan çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

109.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 28 milletvekilinin, yerel basının karşılaştığı 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

110.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 29 milletvekilinin, sağlık çalışanlarına 
uygulanan şiddetin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119)

111.- Ankara Milletvekili Murat Emir ve 27 milletvekilinin, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

112.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 26 milletvekilinin, uluslararası çevre hukukuna aykırı 
eylemlerin neden olduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

113.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 27 milletvekilinin, elektrik dağıtımının özelleştirilmesi 
sonrasında tüketicilerin yaşadığı mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

114.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 25 milletvekilinin, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel 
felaketlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

115.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 24 milletvekilinin, askerlik görevini yapan kişilerin 
şüpheli ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

116.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 26 milletvekilinin, memur ve emekli maaşlarının zam 
oranlarının TÜFE’ye uygunluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

117.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 24 milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/130) 
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118.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 24 milletvekilinin, Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun sonrası mağdur olan vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

119.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 23 milletvekilinin, İstanbul’un Kurbağalıdere 
mevkiindeki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

120.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 24 milletvekilinin, İstanbul Tuzla’daki kent 
dokusunun zarar gördüğü iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

121.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve 30 milletvekilinin, Rusya ile ilişkilerde yaşanan sorunlar 
nedeniyle Rusya’da zorluk çeken vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

122.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ve 23 milletvekilinin, Rusya’ya yapılan yaş meyve sebze 
ihracatında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

123.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 28 milletvekilinin, HES’lerin sosyo-ekonomik, 
biyolojik ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

124.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 25 milletvekilinin, bir yabancı casus yazılım şirketinin 
ülkenin iç ve dış güvenliğini tehdit ettiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

125.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 28 milletvekilinin, 23 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen 
bir cinayetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

126.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 25 milletvekilinin, Artvin’in Yusufeli ilçesinin 
baraj suları altında kalması sebebiyle vatandaşların yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

127.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 26 milletvekilinin, yetiştirme yurdundan 
ayrılan gençlerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

128.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, Organize Sanayi 
Bölgelerinin mevcut sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

129.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların 
yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

130.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 19 milletvekilinin, Muğla’da turizm alanlarının özel 
şirketlere ihale yoluyla devredilmesinin meydana getireceği sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 
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131.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 20 milletvekilinin, kamuda çalışan avukatların 
yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

132.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 20 milletvekilinin, mahalle ve köy muhtarlarının 
mevcut sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

133.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 20 milletvekilinin, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi 
yapan vatandaşların mevcut sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

134.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 23 milletvekilinin, Mersin’de kurulacak nükleer santralin 
vereceği olası zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

135.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, ceza infaz koruma 
memurlarının mevcut sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

136.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 22 milletvekilinin, faili meçhul cinayet 
davalarının zamanaşımına uğramasını önlemek üzere yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

137.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 46 milletvekilinin, Balıkesir’de kurulması planlanan 
HES’lerin yol açacağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

138.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 34 milletvekilinin, Türkiye’deki yargı 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

139.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 32 milletvekilinin, yasadışı telefon ve ortam 
dinlemelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

140.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın ve 28 milletvekilinin, Antalya Büyükşehir Belediyesi 
personelinin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

141.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 31 milletvekilinin, çocuk yaşta evliliklerin 
olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

142.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 32 milletvekilinin, Suriyeli sığınmacıların toplum 
sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

143.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 33 milletvekilinin, 6360 sayılı kanun sonrası 
yerel yönetimlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 
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144.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa 
Milletvekili Erkan Akçay’ın, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması yollarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

145.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Diyarbakır, 
Suruç ve Ankara’da yaşanan terör olaylarındaki ihmal iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

146.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu ve 23 milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu’daki çatışmalar 
sebebiyle eğitimde yaşanan aksaklıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

147.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 22 Milletvekilinin, basın özgürlüğünün sağlanması 
için yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

148.- Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 21 Milletvekilinin, dış politikada yaşanan sorunların 
sosyo-ekonomik etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

149.- Van Milletvekili Lezgin Botan ve 22 milletvekilinin, sokağa çıkma yasaklarının yol açtığı 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

150.- Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 20 Milletvekilinin, yolsuzlukların önlenmesi için gerekli 
çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

151.- İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 35 Milletvekilinin, basın özgürlüğünün sağlanması 
için yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

152.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 milletvekilinin, üniversitelerdeki terör örgütü 
yapılanmalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

153.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, aile hekimlerinin yaşadıkları 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/166) 

154.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, Suriyeli sığınmacıların oluşturdukları 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

155.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, Fatih projesi için özel bir müfredat 
oluşturulması ihtiyacının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

156.- Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 21 Milletvekilinin, sağlık harcamalarındaki 
artışın yol açtığı sosyoekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 
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157.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 Milletvekilinin, Turgutlu Çaldağı’nda nikel madeni 
çıkarılmasının olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

158.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 20 Milletvekilinin, Gediz nehrinin kirlenme sebeplerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/171) 

159.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 20 Milletvekilinin, ülkemizdeki su kaynaklarının 
etkin idare yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

160.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 Milletvekilinin, ülkemizdeki tarımsal sulama 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/173) 

161.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 Milletvekilinin, Soma Termik Santralinde kükürt 
arıtma tesisi bulunmaması sebebiyle yaşanan hava kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

162.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 21 Milletvekilinin, olası bir deprem felaketinin 
yol açacağı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

163.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde yaşayan Balkan 
göçmenlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

164.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 21 Milletvekilinin, demiryolu taşımacılığının 
geliştirilmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

165.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde yaşayan Ahıska 
Türklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) 

166.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve 20 Milletvekilinin, kayıp çocukların kaybolma 
sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

167.- İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve 21 Milletvekilinin, ceza infaz kurumlarının işleyişinde 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180)

168.- Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve 21 Milletvekilinin, Rusya krizi nedeniyle zarar gören 
narenciye üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

169.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter ve 22 Milletvekilinin, üniversitelerdeki terör örgütü 
yapılanmalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 
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170.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, engelli vatandaşların 
kamusal hizmetlerden tam olarak yararlandırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

171.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, Türkiye ve İzmir’de 
yaşanabilecek olası bir deprem felaketinin yol açacağı zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

172.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 51 Milletvekilinin, 17-25 Aralık soruşturmaları 
sonrası idarenin tasarruf ve eylemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/185) 

173.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, PKK 
terör örgütü tarafından alıkonulan asker, polis ve kamu görevlilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186) 

174.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, düzensiz göç 
ve insan kaçakçılığının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

175.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, gözaltı 
ve cezaevindeki kadınlara yönelik cinsel taciz ve şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188)

176.- Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 20 Milletvekilinin, Antalya’nın turizm ile 
ilgili sorun ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

177.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve İzmir 
Milletvekili Oktay Vural’ın, rüşvet ve yolsuzluk olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 

178.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır 
Milletvekili Çağlar Demirel’in, Türkiye’de geçmişten bugüne yaşanan yolsuzluk olaylarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/191) 

179.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 Milletvekilinin, Suriyeli sığınmacıların sosyal 
ve ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

180.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 21 Milletvekilinin 6360 sayılı kanun sonrası yerel 
yönetimlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

181.- Çorum Milletvekili Tufan Köse ve 24 Milletvekilinin, Türkiye’deki sendikaların siyasal 
iktidarla olan ilişkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

182.- Çorum Milletvekili Tufan Köse ve 23 Milletvekilinin, bilinçsiz avlanmaların ekolojik dengeye 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 



6 – GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

18 43’ÜNCÜ BİRLEŞİM

183.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 21 Milletvekilinin, eğitim sisteminde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/196) 

184.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 19 Milletvekilinin, çölyak hastalığının sebeplerinin ve 
sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

185.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 20 Milletvekilinin, Balıkesir bölgesindeki akarsuların 
kirliliklerinin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/198)

186.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, yerli sanayinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/199) 

187.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, ülkemizin gelecekte ihtiyaç 
duyacağı mesleklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

188.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 21 Milletvekilinin, 2015 yılı içerisinde öğretmenlerin 
hizmet içi eğitim seminerine katılmasının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

189.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, eğitimli işsizlerin karşılaştıkları 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

190.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 19 Milletvekilinin, öğretmenlerin ve öğretmenlik 
mesleğinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

191.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 23 Milletvekilinin, Rusya ile yaşanan kriz sebebiyle 
yaş meyve sebze üreticilerinin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

192.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, denizlerimizdeki kirlilik 
ve kirliliğe neden olan etkenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

193.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, şüpheli asker 
ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

194.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, kalkınma ajanslarının 
amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

195.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, ülke kalkınmasına etki 
edecek yeni teşvik modellerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 
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196.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, maden bölgelerindeki 
geçim sorunlarının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209)

197.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, özel sektörün aşırı 
borçlanmasına neden olan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

198.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, iç göçlerin sebeplerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/211) 

199.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, ülkemizden gerçekleşen 
beyin göçünün sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

200.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, ülkemizdeki istatistik 
sisteminin dünyaya uyumlaştırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/213) 

201.- Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve 19 Milletvekilinin, kaçak ve sahte tüketim mallarının 
üretiminin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/214)

202.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 23 Milletvekilinin, hasta tutuklu ve 
hükümlülerin koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

203.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 23 Milletvekilinin, Suriye uyruklu bazı kişilerin 
El-Nusra örgütüne teslim edildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/216) 

204.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, dershanelerin kapatılması sonrasında 
eğitim sisteminde yaşanan karışıklığın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/217) 

205.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 22 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu Projesine 
bağlı olarak yapılması planlanan sulama kanallarının son durumunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

206.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da uygulanan politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

207.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve 25 Milletvekilinin, aydınlatılamamış faili meçhul 
cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/220) 

208.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 23 Milletvekilinin, sınır illerindeki sosyal uyum 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 
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209.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Rusya ile yaşanan siyasi 
krizin ekonomiye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/222) 

210.- Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve 20 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 

211.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 20 Milletvekilinin, turizm sektöründe yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

212.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve 20 Milletvekilinin, yetiştirme yurdunda yetişip yurttan 
ayrılan çocukların karşılaşacakları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

213.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve 20 Milletvekilinin, 6360 sayılı kanundan kaynaklanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

214.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, rüşvet ve yolsuzluk 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

215.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 23 Milletvekilinin, ülkemizdeki yolsuzluk olaylarının 
gelir dağılımı üzerindeki etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) 

216.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 22 milletvekilinin, süt üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/229) 

217.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 21 milletvekilinin, rehabilitasyon merkezleri, 
bakım evleri ve çocuk yuvalarında istihdam edilen personelin niteliğinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

218.- İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya ve 23 milletvekilinin, sendikacılık ile ilgili sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/231) 

219.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 22 milletvekilinin, ayçiçeğinin yurt içi üretiminin 
arttırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 

220.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 34 milletvekilinin, çocuk işçiliğinin tüm 
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

221.- Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve 20 milletvekilinin, demir-çelik 
sektörünün yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 
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222.- Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve 19 milletvekilinin, Hatay ilinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/235) 

223.- Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ve 22 milletvekilinin, İŞ-KUR’un işçi alımlarıyla ilgili bazı 
iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

224.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, son dönemde dış 
politikada yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/237) 

225.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 21 milletvekilinin, IŞİD’in Gaziantep’teki 
faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/238) 

226.- İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve 21 milletvekilinin, İstanbul’da yapımı devam eden bazı 
projelerin çevreye olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

227.- İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 30 milletvekilinin, amatör spor kulüplerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

228.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve 19 milletvekilinin, Gezi olayları sürecinde 
yaşananların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/241) 

229.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 milletvekilinin, kayısının üretiminden pazarlanmasına 
kadar tüm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) 

230.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 20 milletvekilinin, madencilik faaliyetlerinin 
turizm ve tarım alanlarındaki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/243) 

231.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 20 milletvekilinin, özelleştirme işlemleri 
konusundaki yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle oluşan kamu zararlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/244) 

232.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ve 19 milletvekilinin, antep fıstığı üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/245) 

233.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve 21 milletvekilinin, Kırklareli’nin İğneada 
beldesinde yapılması planlanan nükleer enerji santralinin bölgeye vereceği olası zararların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/246) 

234.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa 
Milletvekili Erkan Akçay’ın, 24’üncü Yasama Dönemi 680 Sıra Sayılı Araştırma Komisyonu Raporu 
konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 
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235.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır 
Milletvekili Çağlar Demirel’in, derin devlet uygulamalarının varlığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/247) 

236.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 21 milletvekilinin, taşeron işçi ve sözleşmeli personelin 
kadroya geçirilmesi ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 

237.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 22 milletvekilinin, Paris’te üç PKK’lı kadının 
öldürülmesi olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) 

238.- Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 22 milletvekilinin, çocuk cezaevleri ile ilgili yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/250) 

239.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 milletvekilinin, Geri Gönderme Merkezlerinde 
yaşandığı iddia edilen şüpheli mülteci ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/251) 

240.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 22 milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu’da 
yaşandığı iddia edilen çocuk ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

241.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 22 milletvekilinin, kamu görevlilerinin 
gerçekleştirdiği iddia edilen cinsel şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) 

242.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Artvin’in Yusufeli ilçesinde 
yapılan baraj sebebiyle yapılan kamulaştırmalardan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254) 

243.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 25 milletvekilinin, Sarp sınır kapısında yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/255) 

244.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan 
karayolu inşaatının tamamlanamaması sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/256) 

245.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 25 milletvekilinin, kamu ihalesi mevzuatının 
değiştirilmesine yönelik çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 

246.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 24 milletvekilinin, Elazığ ve çevre illerde yaşanacak 
olası bir depremle ilgili yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) 

247.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi ve 24 milletvekilinin, çocuk yaşta yapılan evliliklerin 
ve çocuk istismarının önlenmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/259)
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248.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 milletvekilinin, Artvin’in Şavşat ilçesinde 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/260) 

249.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 milletvekilinin, Artvin’in Borçka ilçesinde 
yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/261) 

250.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Karadeniz bölgesinde yaşanan 
kanser vakalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/262)

251.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Artvin şehir merkezindeki 
madencilik faaliyetlerinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263) 

252.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Artvin’in Ardanuç ilçesinde 
yapılan çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/264) 

253.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Artvin’in Damar Beldesinde 
madenlerden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/265) 

254.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, 12 Eylül 1980 askeri yönetiminin 
Artvin’deki uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

255.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, tavukçuluk sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/267) 

256.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/268) 

257.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 23 milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarından muhtaç vatandaşlara yapılan yardımların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 

258.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 24 milletvekilinin, bir şirketteki işçilerin 
haksız yere işten çıkartıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/270) 

259.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 21 milletvekilinin, çocuk işçiliği ile ilgili sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/271) 

260.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 25 milletvekilinin, orman köylüleri ve ormancılık 
kooperatiflerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/272) 
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261.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 25 milletvekilinin, eski hükümlülerin topluma uyumu 
çerçevesinde yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/273) 

262.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 25 milletvekilinin, dericilik sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/274) 

263.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, patates üretiminde yaşanan sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/275) 

264.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, Bolu ve Düzce illerinin olası bir depreme 
ne kadar hazır olduklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/280) 

265.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, süt ve süt ürünleri sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/281) 

266.- Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu ve 19 milletvekilinin, Zonguldak’ta gerçekleşmiş 
maden kazaları sebebiyle yaşamını kaybeden madencilerin ailelerinin sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/282) 

267.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 22 milletvekilinin, beyaz et sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/283) 

268.- Mersin Milletvekili Oktay Öztürk ve 19 milletvekilinin, bir yargı kararının idare tarafından 
uygulanmadığı iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/284) 

269.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 20 milletvekilinin, çiftçilerin kredi borçları nedeniyle 
içinde bulundukları durumun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/285)

270.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 22 milletvekilinin, başta Antalya’dakiler 
olmak üzere koruma altındaki alanlarda oluşan tahribatın araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/286) 

271.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve 24 milletvekilinin, ülkemizde yaşanan çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/287) 

272.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 milletvekilinin, belediye başkanlarının 
malvarlıklarında usulsüz artış olup olmadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/288)

273.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 21 milletvekilinin, turizmin canlandırılması yollarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/289) 
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274.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 24 milletvekilinin, atık yağların neden olduğu su 
ve çevre kirliliğinin boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/290)

275.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 milletvekilinin, sahte içki üretimi ve satışı dolayısıyla 
meydana gelen ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/291)

276.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 22 turizm sektöründe çalışanların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/292) 

277.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 20 milletvekilinin, ODTÜ üzerindeki olumsuz algının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/293) 

278.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 22 milletvekilinin, başta Tekirdağ ili olmak üzere 
Marmara bölgesinde yaşanan hava kirliliğinin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/294)

279.- Ankara Milletvekili Murat Emir ve 25 milletvekilinin, Kur’an kurslarında yaşanan denetim 
eksikliği ve diğer eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/295)

280.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu’daki sokağa 
çıkma yasakları sebebiyle yaşandığı iddia edilen hak ihlalleri konusunda bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6)

281.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve 23 milletvekilinin, yardımcı Hizmetler Sınıfı 
personelinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/296)

282.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 20 milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/297) 

283.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 20 milletvekilinin, bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/298) 

284.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve 19 milletvekilinin, Eğirdir gölünün tabii zenginliklerinin 
korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/299)

285.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 21 milletvekilinin, ihracatta yaşanan düşüşün 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/300) 

286.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 21 milletvekilinin, Dahilde İşleme Rejimi 
uygulamasının oluşturduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/301)
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287.- Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 20 milletvekilinin, sağlık sektöründeki kamu 
özel ortaklığı projelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/302) 

288.- Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 21 milletvekilinin, hemşirelik mesleğinin ve 
hemşirelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/303)

289.- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve 24 milletvekilinin, Tokat’ta gerçekleştirilmesi planlanan 
HES projelerinin olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/304) 

290.- İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ve 28 milletvekilinin, İşsizlik Sigortası Fonunun daha etkin 
kullanılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/305) 

291.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 25 milletvekilinin, Geri Gönderme Merkezlerinde 
yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/306) 

292.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 milletvekilinin, TRT sınavlarındaki 
torpil iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/307) 

293.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 milletvekilinin, Habur sınır kapısında 
bekletilen kamyon ve tır şoförlerinin mağduriyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/308) 

294.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 22 milletvekilinin, kara taşımacılığı sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/309)

295.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 27 milletvekilinin, demir-çelik üretimi ile ilgili sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/310)

296.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 milletvekilinin, 26 Aralık 1978 tarihinde 
Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/311)

297.- İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve 23 Milletvekilinin, Roman vatandaşların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/312)

298.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı ve 25 Milletvekilinin, Rusya ile yaşanan siyasi kriz 
sonrası Denizli tekstil sektörünün karşılaştığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/313)

299.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, Uludere’de yaşanan 
olayın tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/314)
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300.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 25 Milletvekilinin, trafik kazalarının azaltılması 
yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/315)

301.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 23 Milletvekilinin, meslek hastalıklarını 
oluşturan sebeplerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/316)

302.- İstanbul Milletvekili Didem Engin ve 26 Milletvekilinin, İstanbul’daki hava kirliliğinin 
sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/317)

303.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Sağlık Net Projesi ile 
ilgili çekincelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/318)

304.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 25 Milletvekilinin, enerji verimliliğini arttırma 
yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/319)

305.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, 2012 - 2015 yılları 
arasında gerçekleştirilen tüm kamu alımlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/320)

306.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 Milletvekilinin, mevsimlik tarım 
işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/321)

307.- Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ve 28 Milletvekilinin, jeotermal enerjinin yaygınlaşması ile 
ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/322)

308.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 25 Milletvekilinin, zorunlu trafik sigorta primlerinin 
meydana getirdiği mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/323)

309.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 Milletvekilinin, 10 Ekim 2015 tarihinde 
Ankara’da gerçekleşen terör saldırısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/324)

310.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, ASELSAN 
çalışanlarının şüpheli ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/325)

311.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 Milletvekilinin, sokak hayvanlarının yaşam 
haklarına dair sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/326)

312.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır 
Milletvekili Çağlar Demirel’in, yerel yönetimlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/327) 
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313.- Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve 20 Milletvekilinin, rödevanslı maden 
işletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/328) 

314.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, 10 Ekim 2015 
tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen terör saldırısının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/329) 

315.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve 20 Milletvekilinin, yerel basının karşılaştığı sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/330) 

316.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 28 Milletvekilinin, göçmen kaçakçılığı ile ilgili 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/331) 

317.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 26 Milletvekilinin, bebek ölümlerinin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/332)

318.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 Milletvekilinin, avukatların ve avukatlık 
mesleğinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/333) 

319.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ve 26 Milletvekilinin, Alaşehir ovası su kaynaklarının 
kirlenmesi ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/334) 

320.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 20 Milletvekilinin, basın ve medya sektörü üzerindeki 
baskı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/335)

321.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin barınma, 
ulaşım ve sağlık konularındaki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/336) 

322.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 20 Milletvekilinin, kaçak göçmenler ile 
ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/337) 

323.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 21 Milletvekilinin, kamu ve özel sektörde çalışan 
taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/338)

324.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, elma ve patates üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/339) 

325.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 22 Milletvekilinin, Türkiye ile KKTC arasındaki 
su temini projesindeki anlaşmazlıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/340) 

326.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, Manisa Milletvekili 
Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, basın - yayın mensupları ve kuruluşlarına yapılan 
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saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/341)

327.- Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir ve 19 Milletvekilinin, yerel yönetimler mevzuatı ile ilgili 
eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/342)

328.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Gerçekleri Araştırma 
Komisyonu kurulması adına yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/343) 

329.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 24 Milletvekilinin, Türkiye genelinde sit alanı olmaktan 
çıkarılıp yapılaşmaya açılmış yerlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/344)

330.- Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 24 Milletvekilinin, Sultanahmet Meydanında gerçekleşen 
terör saldırısının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/345) 

331.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, Çukobirlik’in genel durumunun 
tetkiki için yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/346) 

332.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Türkiye’de 
IŞİD terör örgütü mensubu canlı bombaların yaptığı eylemlerin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/347)

333.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, kamuda çalışan avukatların 
özlük haklarıyla ilgili mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/348) 

334.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ve 23 Milletvekilinin, zorunlu trafik sigorta 
primlerinin meydana getirdiği mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/349)

335.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Hrant Dink 
cinayeti ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/350)

336.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ve 22 Milletvekilinin, elektrik dağıtım 
hizmetlerinin aksamasından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/351) 

337.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve 20 Milletvekilinin, sağlık turizminin geliştirilmesi için 
yapılabilecek çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/352)

338.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve 22 Milletvekilinin, nükleer santrallerin yaşam ve 
çevre hakkı konusunda oluşturacağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/353)

339.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve 22 Milletvekilinin, çocukların şiddete maruz 
kalmasından kaynaklanan sorunların ve ayrımcılık iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/354) 
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340.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 22 Milletvekilinin, eğitimcilere ve 
akademisyenlere baskı yapıldığına yönelik iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/355) 

341.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 22 Milletvekilinin, cemevlerinin yasal statüye 
kavuşması için yapılması gereken çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/356)

342.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 22 Milletvekilinin, kamu çalışanlarının 
ifade özgürlüğü ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/357) 

343.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 22 Milletvekilinin, sokağa çıkma yasağının 
uygulandığı bölgelerde çalışan sağlık görevlilerinin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/358) 

344.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/359)

345.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 19 Milletvekilinin, zeytin üreticilerinin ve 
zeytincilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/360) 

346.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, Roman vatandaşların 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/361) 

347.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 22 Milletvekilinin, yetiştirme yurtlarından ayrılan 
gençlerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/362)

348.- Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel ve 20 Milletvekilinin, dış politikada yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/363) 

349.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 27 Milletvekilinin, yayla alanlarındaki yapılaşmadan 
kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/364) 

350.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 25 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımı ve madde 
bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/365)

351.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 24 Milletvekilinin, bankalarla ilgili kredi geri 
ödemelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/366) 

352.- İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve 21 Milletvekilinin, Roman vatandaşların yaşadıkları 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/367) 
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353.- Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 25 Milletvekilinin, fındık üretiminin yapısal sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/368)

354.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 27 Milletvekilinin, Sungurlu Barajı’nın 
yapımından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/369) 

355.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 28 Milletvekilinin, arkeoloji mesleğinin ve 
arkeologların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/370)

356.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 27 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/371)

357.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve 22 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin başka 
cezaevlerine nakillerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/372) 

358.- Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve 19 Milletvekilinin, Hatay’ın turizm 
potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/373) 

359.- Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve 19 Milletvekilinin, yerel medya 
kuruluşlarının ve çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/374)

360.- Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve 20 Milletvekilinin, iş kazalarının azaltılması yollarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/375) 

361.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve 19 Milletvekilinin, ödenmeyen çek ve senetlerle ilgili 
yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/376) 

362.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 22 Milletvekilinin, hasta tutuklu ve hükümlülerin 
yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/377)

363.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 22 Milletvekilinin, gençler arasında yaygınlaşan 
uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/378) 

364.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 22 Milletvekilinin, dilencilik şebekelerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/379) 

365.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 22 Milletvekilinin, Ezidileri Avrupa’ya yasadışı yollarla 
götüren insan kaçakçılığı şebekelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/380)
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366.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 22 Milletvekilinin, Şeyh Said isyanında idam edilen 
kişilerin mezar yerlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/381)

367.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa 
Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kıbrıs sorununun çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/382) 

368.- Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ve 19 Milletvekilinin, zorunlu trafik sigorta 
primlerinin meydana getirdiği mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/383)

369.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve 20 Milletvekilinin, arı ve bal ürünlerinin üretiminde ve 
pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/384) 

370.- Ankara Milletvekili Mustafa Mit ve 20 Milletvekilinin, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının 
Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulamalarındaki eksiklik ve aksaklıklar konusunda bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

371.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 21 Milletvekilinin, Afşin - Elbistan Termik 
Santralinin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/385) 

372.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ve 24 Milletvekilinin, faili meçhul siyasi cinayetlerin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/386) 

373.- Batman Milletvekili Saadet Becerekli ve 22 Milletvekilinin, Ilısu Barajı’nın Hasankeyf 
Bölgesine vereceği zararın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/387) 

374.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 21 Milletvekilinin, cezaevlerindeki çocuk tutuklu 
ve hükümlülerin durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/388)

375.- Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve 19 Milletvekilinin, HGS ve OGS sistemlerinden gelen 
hatalı cezalardan kaynaklanan mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/389) 

376.- Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve 19 Milletvekilinin, seracılık faaliyetlerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/390) 

377.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, sosyal 
güvenlik kurumlarının edindikleri gayrimenkullerin durumunun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/391) 
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1.- Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz’ün, kamu personelinin hakları ile ilgili çalışmalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/20)

2.- Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz’ün, istihdam verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/21)

3.- Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz’ün, istihdam verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/22)

4.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, enerji yatırımları ve kaynak çeşitlendirmesi konularında 
yürütülen çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/23)

5.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/24)

6.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, son yıllarda yapılan petrol ve doğal gaz sondajlarının 
miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/25)

7.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, Akkuyu ve Sinop nükleer santrallerinden elde edilmesi 
planlanan elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/26)

8.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, son on üç yılda elektrik üretimindeki artış düzeyine 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/27)

9.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, TANAP Projesi’ne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/28)

10.- Karaman Milletvekili Recep Konuk’un, hayvansal üretimin artırılması amacıyla geliştirilen 
projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/29)

11.- Karaman Milletvekili Recep Konuk’un, organik tarımın geliştirilmesine yönelik çalışmalara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/30)

12.- Karaman Milletvekili Recep Konuk’un, son on yılda toplulaştırılan tarım arazisi miktarına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/31)

13.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, 2002-2015 yılları arasında gerçekleşen tarımsal ihracata 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/32)

14.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, tarımsal desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/33)

15.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, 2002-2015 yılları arasındaki tarımsal büyüme düzeyine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/34)

16.- İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir’in, telekomünikasyon, internet ve bilişim sektöründe 
kaydedilen gelişmelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/47)

17.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, HES inşaatları kapsamında yapılması gereken peyzaj 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/59)

18.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, ülkeye kaçak yollarla çay sokulmasına ve engellenmesi 
için yapılan çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/60)

19.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait araçların 
deneyimli personel eksikliği nedeniyle kaza yaparak hurdaya çıktığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/61)
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20.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, hidroelektrik santrallerin kapasitelerine ve üretilen 
enerji miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/62)

21.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, ceza ve tevkifevleri ile ilgili sorunlara ilişkin Adalet 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/63)

22.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Atasu Barajı Havzası’nın korunmasına ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/64)

23.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Karadeniz Bölgesi’nde yapılması planlanan HES’lere 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/65)

24.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, ÇAYKUR yönetimindeki tasarruflara ilişkin 
Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/67)

25.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/69)

26.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Yeşil Yol Projesi’ne ilişkin Başbakan’dan sözlü soru 
önergesi (6/70)

27.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’dan yoğun olarak gerçekleşen göçe ve 
yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/71)

28.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’daki işsizlik verilerine ve istihdam 
olanaklarının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/72)

29.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’a yönelik yatırımlara ilişkin Kalkınma 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/73)

30.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’un bir mahallesinin içme suyu ile ilgili 
sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/75)

31.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, çimento fabrikalarında lastik yakılmasına ve oluşan 
çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/76)

32.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Doğu Karadeniz ormanlarının kurumasının sebeplerine 
ve alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/77)

33.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, TİKA’nın faaliyetlerine ilişkin Başbakan 
Yardımcısı’ndan (Veysi Kaynak) sözlü soru önergesi (6/78)

34.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, 2002 yılından itibaren Trabzon’a yapılan kamu 
yatırımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/80)

35.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, et ithalatına ve et üretimine yönelik teşviklere ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/84)

36.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Bakanlık aleyhine açılan davalara ve kamunun zarara 
uğratılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/85)

37.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, eğitim kurumu müdürleri ile ilgili Danıştay İDDK kararı 
uyarınca gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/86)

38.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirmeleri ile 
ilgili yönetmelik nedeniyle Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/88)
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39.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’nun, rehber öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/92)

40.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, kamuda işe alım, terfi ve meslekten çıkarma 
uygulamaları ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/94)

41.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Karadeniz Bölgesi’ndeki HES’lere ve doğaya 
etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/95)

42.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Balıkesir’de kurulan bir tesisin tarım arazilerine olası 
etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/101)

43.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, son yıllarda tarım arazilerinde meydana gelen azalmalara 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/102)

44.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Balıkesir’de kurulan bir tesisin su kaynaklarına olası 
etkilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/103)

45.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Balıkesir’de kurulan bir tesisin çevreye olası etkilerine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/104)

46.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Balıkesir’de kurulan bir tesiste fosil yakıtlar kullanılarak 
enerji elde edilmesine ve çevreye olası etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/105)

47.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, silah altındaki vatandaşların askerlik görevi 
süresince sigortalı sayılmalarına yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Savunma 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/106)

48.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, floresan lambaların insan sağlığına etkilerine ilişkin 
Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/111)

49.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ekmek üretimine yönelik kontrollere ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/112)

50.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, buğday üretimine yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/113)

51.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın, Antalya Döşemealtı L Tipi Kapalı Cezaevinde 
tutuklu bulunan bir mahkumun tedavisinin engellendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/114)

52.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, nadir görülen bir hastalığın tedavi olanaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/115)

53.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, sokağa çıkma yasaklarına ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/116)

54.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde kalan hasta bir 
tutuklunun sevkinin yapılmamasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/117)

55.- Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, beyaz et sektöründeki sorunlara ilişkin Ekonomi 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/118)

56.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın Akhisar ilçesindeki bir okulun ısınma 
sisteminde yaşanan soruna ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/119)
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57.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, hakim ve savcı adaylarının seçimi için yapılan 
mülakatlara ilişkin Adalet Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/120)

58.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, son dönemde Türkiye’nin dış politikasında 
yaşanan gelişmelerin turizme etkisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/121)

59.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, Antalya’da kış aylarında yaşanan hava kirliliğine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/122)

60.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/123)

61.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde iline yönelik bazı ulaşım yatırımlarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/124)

62.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilindeki bazı yol yapım çalışmalarına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/125)

63.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde yapılması planlanan 
bir gölete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/126)

64.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Çamardı-Kışlakçı-Pozantı duble yol yapım 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/127)

65.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yüksek gerilim hatlarının yer altına alınmasına 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/129)

66.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, dizüstü bilgisayarların insan sağlığına etkisine 
ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/130)

67.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’un Ortahisar ilçesinde burun estetiği olan bir 
vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/131)

68.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın, Antalya’nın Kumluca ilçesinin Adrasan beldesinde 
bulunan ve doğal sit alanı olan bir köye ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/132)

69.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın, Antalya’nın Kumluca ilçesinin Adrasan beldesinde 
bulunan ve doğal sit alanı olan bir köye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/133)

70.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, 2011-2015 yılları arasında yapılan otoyollar ile ilgili 
verilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/135)

71.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, bebek ölüm oranlarına ve bebek ölümlerinin engellenmesi 
için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/136)

72.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, KKTC Su Temin Projesi’ne ilişkin Orman ve Su İşleri 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/137)

73.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, Hükümetin kişi başına düşen milli gelir hedefine 
ulaşılabilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Mehmet Şimşek) sözlü soru 
önergesi (6/138)

74.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, Hükümetin kişi başına düşen milli gelir hedefine 
ulaşılabilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/139)

75.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, Hükümetin kişi başına düşen milli gelir hedefine 
ulaşılabilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/140)
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76.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’ye bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin 
Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/142)

77.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’ye bağlı bir köyün sağlık hizmetleri ile ilgili 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/143)

78.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’ye bağlı bir mahalledeki kentsel dönüşüm 
çalışmalarına ve tarihi yapılar ile ilgili incelemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/144)

79.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki kaza riski bulunan bir yol ile ilgili alınan 
önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/145)

80.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın, terörle mücadeleyle ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/146)

81.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın, Isparta’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Maliye 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/147)

82.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, müzeler ve ören yerlerine giriş ücretlerine ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/148)

83.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yaban keçilerinin avlanmasına izin verilmesine 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/149)

84.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, gıda güvenilirliğine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/150)

85.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, gıda hijyeni ve güvenilirliği konusunda tüketici 
duyarlılığının artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/151)

86.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki kütüphanecilik hizmetlerine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/158)

87.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, tarımsal desteklemelerle ilgili etki analizi yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/159)

88.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, 2010 yılında genel tarım sayımı yapılmamış olmasına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/160)

89.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu’nun, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde yasağı 
ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında işlem yapılanlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/161)

90.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu’nun, Giresun’da yoğun kar yağışı nedeniyle 
kapanan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/162)

91.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki fasulye üreticilerinin mağduriyetine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/164)

92.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, asansörler ve yürüyen merdivenler ile ilgili çeşitli 
hususlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/165)

93.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Tuz Gölü’nün dip temizliği ile atıklardan 
arındırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/166)

94.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, belediyeler tarafından engellilere yönelik olarak 
yapılan yol ve kaldırım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/167)
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95.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de içme suyu şebekelerinde asbestli borular 
bulunup bulunmadığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/168)

96.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de sulama ve içme suyu sorunu bulunan bir 
yerleşim bölgesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/169)

97.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, tapu çalışanlarının sorunlarına ilişkin Çevre ve 
Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/173)

98.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2015 yılı 
Stratejik Planında yer alan bazı tespitlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/174)

99.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de AVM’lerin şehir dışına alınması ve şehir 
içinde parklar yapılması ile ilgili çalışmalar olup olmadığına ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi 
(6/175)

100.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, esnaflar için bazı teşviklerin uygulanmasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/176)

101.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de uygulanan arazi toplulaştırmalarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/177)

102.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de hakkında icra takibi bulunan kişilere 
ilişkin Adalet Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/178)

103.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Mahalli İdareler Halıcılık, El Sanatlarını 
Geliştirme ve Yayma Birliğinin son beş yıl içinde açmış olduğu kurslara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/179)

104.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/181)

105.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, insansız hava araçları ile ilgili yasal mevzuata ilişkin 
Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/182)

106.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Defterdarlığı personeline yönelik çalışmalara 
ilişkin Maliye Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/184)

107.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, SODES kapsamındaki meslek edindirme kurslarının 
katılımcılarına ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/185)

108.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de yapılan sulama uygulamalarına ilişkin 
Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/186)

109.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki okullarda yapılan sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/187)

110.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de okul, veli ve öğrenciler arasındaki 
işbirliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/188)

111.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın, zorunlu trafik sigortası fiyatlarındaki artışa ilişkin 
Başbakan Yardımcısı’ndan (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/189)

112.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’nun, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde AVM inşası için 
yapılan bir kazı neticesinde yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/190)

113.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’nun, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde AVM inşası için 
yapılan bir kazı neticesinde yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/191)
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114.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Bakanlık aleyhine açılan davalara ve kamunun zarara 
uğratılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/192)

115.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Doğu ve Güneydoğu’daki okul ve yurtların 
güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/193)

116.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Türkiye’den Avrupa’ya kaçak yollardan geçiş yapan 
mültecilere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/194)

117.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Doğu ve Güneydoğu’daki çatışmalardan etkilenen 
bölgelerdeki vatandaşların vergi ödemelerinin ertelenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Maliye 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/196)

118.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Doğu ve Güneydoğu’daki çatışmalardan etkilenen 
bölgelerdeki vatandaşların çeşitli ödemelerinin ertelenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan 
Yardımcısı’ndan (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/197)

119.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Suriye sınırına yakın bölgelerde bulunan okullarla 
ilgili alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/198)

120.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki Bolkar Dağlarında 
kış turizmi ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/199)

121.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde içme ve sulama suyu 
konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/200)

122.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bakanlığa belediyeler tarafından yapılan başvurulara 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/201)

123.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/205)

124.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, Silivri Cezaevindeki bazı mahkumların yaşam 
koşulları ile ilgili çeşitli şikayetlerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/206)

125.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, Antalya’daki doğal koruma alanları ile orman 
alanlarında yapılan tahsislere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/207)

126.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in, geleneksel irfan merkezlerine ve cemevlerine hukuki 
statü verilmesine ilişkin Adalet Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/208)

127.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın, Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan 
öğretmenler için düzenlenen hizmet içi eğitimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/209)

128.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın, rüzgar enerji santrali yapımı nedeniyle zarar gören 
ormanlık alanlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/210)

129.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın, güneş enerjisi santrali yapımı nedeniyle zarar gören 
tarım arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/211)

130.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın, yenilenebilir enerji ile ilgili yürütülen çalışmalara 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/212)

131.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in, TBMM’nin içinde bulunduğu bölgenin “TBMM 
Külliyesi” olarak adlandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/213)
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132.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, şap hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/214)

133.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Rusya’dan alınan doğal gaz miktarına ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/215)

134.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığına 
ve coğrafi işaret çalışmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/216)

135.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın temizlik ve hijyen 
koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/217)

136.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Yeşilgölcük’ün ilçe yapılmasına ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/218)

137.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı bir köyde 
yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/219)

138.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Çiftlik ilçesindeki Uyuz Göleti ile ilgili 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/220)

139.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Çiftlik ilçesindeki Uyuz Göleti’nin bazı 
hastalıkların tedavisinde kullanılmasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/221)

140.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de kapanan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/222)

141.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı bir köyün yol 
sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/223)

142.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin hızlı tren projesi kapsamı dışında 
bırakıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/224)

143.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilinden geçen demir yolu hattına ilişkin 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/225)

144.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin havaalanı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/226)

145.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde-Adana arasında uygulanan karşılıklı tren 
seferlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/227)

146.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kaçak çocuk işçiliğine karşı alınan önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/230)

147.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/231)

148.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, çocuk işçilerin çalışma sürelerine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/232)

149.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de kullanılmayan bir meslek yüksekokulu 
binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/233)
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150.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de taşımalı eğitime geçilen yerlerde kapatılan 
köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/234)

151.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Kitreli Köyü’nün 
tarihi yapısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/235)

152.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Kitreli Köyü’nün 
tarihi yapısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/236)

153.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesindeki Keçikalesi’nin 
turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/237)

154.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi 
Kasabası’ndaki tarihi yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/238)

155.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan bazı tarihi ve turistik bölgeler ile 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/239)

156.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan bazı tarihi ve turistik bölgeler ile 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/240)

157.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan Kavlaktepe Yeraltı Şehri’nin 
turizme kazandırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/241)

158.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan Kavlaktepe Yeraltı Şehri’nin 
turizme kazandırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/242)

159.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan Kavlaktepe Yeraltı Şehri’nin 
turizme kazandırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/243)

160.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki tarihi bir kervansaraya 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/244)

161.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yeşilburç Beldesindeki tarihi bir hamama 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/245)

162.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki mağaraların turizme 
kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/246)

163.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki tarihi bir kalenin 
turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/247)

164.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Fertek yerleşmesindeki tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/248)

165.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Fertek yerleşmesindeki tarihi bir hamama 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/249)

166.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yeşilburç Beldesinde bulunan tarihi 
yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/250)

167.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yeşilburç Beldesinin turizme 
kazandırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/251)
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168.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesindeki Avören Antik 
Kenti ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/252)

169.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Çiftlik ilçesindeki Sülün Mağarası’nın 
turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/253)

170.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki Bozköy Peribacalarının ve Kula 
Mağaralarının turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/254)

171.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesindeki Avören Antik 
Kentinin turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/255)

172.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesindeki Avören Antik 
Kentine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/256)

173.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Okul Sütü Projesi’ne ve süt tüketiminin artırılmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/257)

174.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın, sigara kullanımını önlemek için yapılan çalışmalara 
ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/258)

175.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’un turizm bakımından desteklenen iller 
kapsamına alınmamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/260)

176.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi’ne ve Proje 
kapsamında TÜBİTAK’ın geliştirdiği Ulusal Akıllı Kart Çipi’ne ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/261)

177.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, engelli öğrencilere yönelik çalışmalara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/262)

178.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu’nun, Doğu ve Güneydoğu illerinin TÜİK’in açıkladığı 
İllerde Yaşam Endeksi’ndeki yerine ve DAP Eylem Planı’na ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/263)

179.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi’ne ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/264)

180.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’un Sürmene ilçesindeki katı atık arıtma 
tesisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/265)

181.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’un Sürmene ilçesindeki katı atık arıtma 
tesisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/266)

182.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’un Sürmene ilçesindeki katı atık depolama 
sahasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/267)

183.- Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın, güvenlik kuvvetlerinin kullandığı zırhlı araçlarda bulunan 
bir sisteme ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/268)

184.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Bor ilçesindeki Hitit Kaya Anıtı’nın 
korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/270)

185.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, denetimli serbestlik uygulamasına ilişkin Adalet 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/271)
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186.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki ÇED uygulamalarına 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/272)

187.- Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın, Suriye’ye son üç yılda yapıldığı iddia edilen silah ve 
mühimmat satışına ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/273)

188.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana’nın Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerini 
kapsayan sulama projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/274)

189.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana’nın Feke-Mansurlu-Gaffaruşağı yolunun 
bakım ve onarımının yapılmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/275)

190.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana Metrosu ve Adana’ya hızlı tren hattının 
getirilmesi ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/276)

191.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana’nın Karaisalı ilçesindeki orman kadastrosu 
çalışmalarına ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/277)

192.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana’nın Yüreğir ilçesindeki hastane ihtiyacına 
ve Kozan Devlet Hastanesinin hizmete girmemesine ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/278)

193.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana’nın Tufanbeyli ilçesindeki devlet 
hastanesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/279)

194.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana’nın merkez ve ilçelerindeki elektrik 
dağıtım şebekeleri ile ilgili sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/280)

195.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, elektrik faturalarına yansıtılan ek bedellere 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/281)

196.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana’nın Karataş ilçesindeki bir mahallenin 
köy konağı talebine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/282)

197.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, yem ve gübredeki KDV indiriminin fiyatlara 
yansımamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/283)

198.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, iç ve dış borç miktarındaki artışa ilişkin Maliye 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/284)

199.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Balıkesir’deki Emniyet Köprülü Kavşağı ile Altıeylül 
Kavşağı yapımı işine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/285)

200.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, aday öğretmenlere danışmanlık yapacak olan 
öğretmenlerin belirlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/286)

201.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, televizyon kanallarında yer alan evlendirme program-
larının olumsuz etkilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/287)

202.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bir uygulamasına 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/288)

203.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, ücretli öğretmenlik uygulamasına ve atama bekleyen 
öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/289)
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204.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, süt üreticilerinin sattıkları süt karşılığında yem almaya 
zorlandıkları iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/290)

205.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, hayvancılık destekleme ödemelerine ve TÜRKVET 
bilgi sistemine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/291)

206.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde madencilik faaliyetleri 
için verilen ruhsatlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/292)

207.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın, görme engellilere eğitim veren okullara ve engelli 
öğretmeni açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/293)

208.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kurulması planlanan 
küçük hidroelektrik santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/294)

209.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kurulması planlanan 
küçük hidroelektrik santrallerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/295)

210.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu’nun, organize sanayi bölgelerinde açılan kreşlere ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/296)

211.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, ülkemize son beş yılda sokulan kaçak çay miktarına ve 
kaçak çay ticaretine karşı alınan önlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/297)

212.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, televizyon kanallarında yer alan evlendirme 
programlarının olumsuz etkilerine ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru 
önergesi (6/299)

213.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, şeker pancarı üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/300)

214.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, nişasta bazlı şeker üretim kotasının artırılmasına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/301)

215.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, şeker pancarı üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/302)

216.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, şeker fabrikalarının üretim ve personel durumuna ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/303)

217.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bir 
açıklamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/304)

218.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Çay Deresi 
Islahı Projesi ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/305)

219.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Balıkesir İkinci Amatör Küme Marmara-Gönen 
Grubu’ndaki bir futbol müsabakasında yaşanan hakem ölümüne ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/306)

220.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Ankara-Balıkesir arasındaki Karesi Ekspresi ve Mavi 
Tren seferlerinin yol yenileme çalışmaları nedeniyle kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/307)
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221.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler 
tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Maliye Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/308)

222.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine 
İlişkin Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/309)

223.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Mera Yönetmeliği’nde yapılan bir değişikliğe ve imara 
açılan mera alanlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/310)

224.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine 
İlişkin Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/312)

225.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, Bakanlık tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla hazırlanan bir videoya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/313)

226.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bakanlığın İstanbul iline yönelik yatırım ve 
harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/314)

227.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların hizmet 
binalarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/315)

228.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların hizmet 
binalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/316)

229.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların hizmet 
binalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/317)

230.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların hizmet 
binalarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/318)

231.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların hizmet 
binalarına ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/319)

232.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların hizmet 
binalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/320)

233.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların hizmet 
binalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/321)

234.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın, KOSGEB’den hibe veya teşvik alan işletmelere ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/322)

235.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Şanlıurfa’daki sulama birliklerinin elektrik borcuna 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/323)

236.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Şanlıurfa’daki organize sanayi bölgelerine ilişkin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/324)

237.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’un Uzungöl bölgesi ile ilgili imar 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/325)

238.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların su borçlarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/326)
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239.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, şeker ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/327)

240.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sorunlarına ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/328)

241.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, hibe desteği vaadi ile dolandırılan çiftçilere ve bu konuda 
alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/329)

242.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, tarımda enerji kullanımına ve enerji verimliliğini 
sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/330)

243.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, hayvancılık sektöründe yaşanan dolandırıcılık vakalarına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/331)

244.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, sahte kimlik kartı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/332)

245.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, asayiş olaylarına ve suça iten nedenlere yönelik 
çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/333)

246.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, çalıntı araçlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/334)

247.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarına ilişkin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/335)

248.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, intihar vakalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/336)

249.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, tarımda enerji kullanımına ve enerji verimliliğini 
sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/338)

250.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Trabzon’un Özdil Beldesinin toplu taşıma hizmeti ile 
ilgili sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/339)

251.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Balıkesir Devlet Hastanesi Onkoloji bölümünün doktor 
ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/340)

252.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilinde tarımsal tahmin ve erken uyarı 
istasyonu kurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/341)

253.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Şanlıurfa ilinin metro ve hafif raylı sistem ihtiyacına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/342)

254.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, CNG sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik 
çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/343)

255.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, bazı tarımsal ürünlerdeki fiyat artışına ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/344)

256.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı 
kapsamına alınmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/345)
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257.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Türkiye Taş Kömürü Kurumu ile bir 
madencilik şirketi arasındaki rödovans sözleşmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/346)

258.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Türkiye Taşkömürü Kurumunun 
personel ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/347)

259.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, küresel ısınmanın etkilerine ve alınacak önlemlere 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/348)

260.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Şanlıurfa’nın adliye binası ihtiyacına ilişkin Adalet 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/349)

261.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Şanlıurfa’da bölge adliye mahkemesi kurulması 
talebine ilişkin Adalet Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/350)

262.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adana’nın Ceyhan ilçesindeki atık su arıtma 
tesisinin yaydığı kokuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/351)

263.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in, Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki atık su arıtma 
tesisinin çalışmamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/352)

264.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de yeni mera alanları oluşturulması 
çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/353)

265.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki bir antik kentin turizme kazandırılmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/354)

266.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bakanlığın Niğde Üniversitesine tıp fakültesi 
açılması ile ilgili kararına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/355)

267.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Yüksek Hızlı 
Tren Hattının güzergâhına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/356)

268.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Yüksek Hızlı 
Tren Projesi’ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/357)

269.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan Akkaya Barajı yanındaki tarihi 
bir alanın turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/358)

270.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki Akkaya Barajı’nda meydana gelen 
kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/359)

271.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bakanlığın fuhuş ve uyuşturucu konusundaki 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/360)

272.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki amatör spor kulüplerine yapılan 
yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/361)

273.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, derneklerle ilgili çeşitli verilere ve denetimlerine 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/362)

274.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu 
Dericilik Bölümünün kapanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/363)
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275.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de Vakıflar Genel Müdürlüğünce bakım ve 
onarımı yapılan tarihi eserlere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Veysi Kaynak) sözlü soru önergesi 
(6/364)

276.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, organik ürün belgesi alan firmalara yönelik 
denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/365)

277.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de elma ve diğer meyve ürünleri için 
paketleme ve depolama tesisleri kurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/366)

278.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de patatese eşdeğer ve iklim yapısına 
uygun alternatif ürünlerin ekiminin özendirilmesi çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/367)

279.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de tarımsal sulama ile ilgili çalışmalara 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/368)

280.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de toprak ve yaprak analizi yapılabilen 
laboratuvarlara yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/369)

281.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Ecemiş suyunun Niğde’de tarımsal sulama amaçlı 
kullanılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/370)

282.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası A.Ş.’nin yeniden 
bankacılık hizmeti vermesi talebine ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Mehmet Şimşek) sözlü soru 
önergesi (6/371)

283.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de seracılığın geliştirilmesine yönelik 
çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/372)

284.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Kitreli Köyü’ndeki kükürtlü su kaynağına 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/373)

285.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki Darboğaz Göleti’ne 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/374)

286.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ilkokul müfredatına yerel konularla ilgili ders 
konulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/375)

287.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, alternatif tıp uygulamalarının denetimine ilişkin 
Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/376)

288.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Bor ilçesindeki Akkaya Barajı’nda 
meydana gelen kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/377)

289.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ve Aksaray illerinde ilçe yapılması planlanan 
kasabalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/378)

290.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, İstanbul’un Anadolu yakasında yeni ilçeler 
kurulması çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/379)

291.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, astsubayların özlük haklarında iyileştirme yapılmasına 
ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/380)
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292.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, uzman erbaşların özlük haklarında iyileştirme 
yapılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/381)

293.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bakanlığın Antalya iline yönelik yatırım ve 
harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/382)

294.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu’nun, Şırnak merkez ve Silopi’de TEOG sınavına girecek 8. 
sınıf öğrencilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/383)

295.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bakanlığın İzmir iline yönelik yatırım ve harcamalarına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/384)

296.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Akkaya Barajı’nda yapılan temizleme çalışmalarına 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/385)

297.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Üniversitesine tıp fakültesi açılması 
çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/386)

298.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bor Şeker Fabrikasında geçici işçi statüsünde 
çalışanların kadroya alınmasına ilişkin Maliye Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/387)

299.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 1990-2016 yılları arasında yapılan özelleştirmelere 
ilişkin Maliye Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/388)

300.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Havaalanı için ayrılan ödenek miktarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/389)

301.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Çiftehan’da jeotermal su potansiyelini 
artırmak için yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/390)

302.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Narlıgöl’de seracılık ihtisas organize sanayi 
bölgesi kurulması talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/391)

303.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Bor ilçesindeki öğretmenevinin fiziki 
yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/392)

304.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, Sürmene Çamburnu Kutlular Düzenli Katı Atık 
Depolama Sahası’na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/393)

305.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yatılı bölge okullarında eğitim gören öğrencilere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/394)

306.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kütüphane sayısının artırılmasına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/395)

307.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik 
çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/396)

308.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Hızlı Geçiş Sistemi ücretlerinde indirim yapılmasına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/397)

309.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bakanlığın Mardin iline yönelik yatırım ve 
harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/398)

310.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bakanlığın Diyarbakır iline yönelik yatırım ve 
harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/399)
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311.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Türkiye’nin elektrik ihtiyacına ve hidroelektrik 
santralleri ile üretilen elektrik miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/400)

312.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından parti 
değiştiren belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/401)

313.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından parti 
değiştiren belediye başkanlarının belediyelerine sağlanan desteklere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/402)

314.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu’nun, Aydın’da bir üniversite öğrencisinin kaldığı yurttan 
atılması ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/404)

315.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, soğuk hava ve don olaylarından etkilenen üreticilerin 
zararlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/405)

316.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, üreticilerin doğal afetlerden korunmasına yönelik 
çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/406)

317.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de don olaylarından etkilenen üreticilerin 
kredi borçlarının ertelenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/407)

318.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ülkemize kaçak yollardan şeker girişine ve alınan 
önlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/410)

319.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, nişasta bazlı şeker üretim kotasının artırılmasına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/411)

320.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, mısır şurubunun sağlığa zararlarına ilişkin Sağlık 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/412)

321.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, bir elektrik dağıtım şirketinin almış olduğu güvence 
bedellerini zamanında iade etmediği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/414)

322.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, elektrik kesintileri nedeniyle dağıtım şirketleri 
tarafından ödenmesi gereken tazminatlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/415)

323.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji 
Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanılmasında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında 
yapılan verimlilik artırıcı proje başvurularına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/418)

324.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, bir elektrik dağıtım şirketinin uygulamalarıyla ilgili 
iddialara ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/419)

325.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, bir elektrik dağıtım şirketinin uygulamalarıyla ilgili 
iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/420)

326.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, bir elektrik dağıtım şirketinin uygulamalarıyla ilgili 
iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/421)
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327.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in, elektrik dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasar 
bedellerinin dağıtım şirketleri tarafından ödenmediği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/422)

328.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kaçak şekerle mücadeleye ve yakalanan kaçak şeker 
miktarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/423)

329.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yurt dışına satış gibi gösterilerek yurt içine yapılan 
şeker satışına ve alınan önlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/424)

330.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatına sınırlama 
getirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/425)

331.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, şeker üreten şirketlerin denetimine ilişkin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/426)

332.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Şeker Enstitüsünün bütçesine ve yeniden 
yapılandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/427)

333.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Şeker Kurumunun idari giderleri için tahsil edilen 
katılım paylarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/428)

334.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye bağlı fabrikalarda 
rafineri kısmında şekerle temas eden makine ve aksamların krom nikel malzeme ile değiştirilmesine 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/429)

335.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin personel 
ihtiyacına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/430)

336.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin üretim 
maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/431)

337.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, madencilik politikasına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/432)

338.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, madencilikle ilgili kurumlarda istihdam edilen 
mühendislerin işten ayrılmalarının önlenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/433)

339.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, nişasta bazlı şeker üretim kotasının artırılmasına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/434)

340.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, şeker pancarı üreticilerine ilişkin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/435)

341.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, nişasta bazlı şeker üretim kotasının artırılmasına 
ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/436)

342.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, fırınlarda çalışanların sağlık kontrollerine ilişkin 
Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/437)

343.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de don olaylarından etkilenen üreticilere 
yapılan ödemelerin geri alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/438)
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344.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı bazı yerleşim 
yerlerinin afet alacaklarının ödenmemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/439)

345.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Balıkesir’de gıda güvenliğini sağlamaya yönelik olarak 
2014 yılından itibaren gerçekleştirilen kesimhane, kasap ve et satışı yapılan market denetimlerine 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/441)

346.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de entegre bir patates işleme tesisi 
kurulmasına ve patates üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/443)

347.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, MTA Mağara Araştırmaları Projesi kapsamında 
Niğde’de incelenen ve açığa çıkarılan mağaralara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/447)

348.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de İl Özel İdaresi ve belediyelerin MTA 
ile birlikte yürüttüğü çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/448)

349.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Doğu Akdeniz’deki jeotermal enerji aramalarına 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/449)

350.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Melendiz ve Hasan Dağı’nın jeotermal potansiyelinin 
araştırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/450)

351.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Kitreli Beldesi’nde MTA tarafından 
yapılan su sondajlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/451)

352.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Nevşehir’in Acıgöl, Derinkuyu ve Gülşehir 
ilçelerindeki jeotermal sahalarda yürütülen çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/452)

353.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Nevşehir’de patates üretimi yapmak için bitki 
pasaportu sistemine kayıt yaptıran çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/453)

354.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, mevsimsel değişimler ve küresel ısınmadan 
etkilenen hayvan ve bitki türlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/454)

355.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Aksaray’da patates üretimi yapmak için bitki 
pasaportu sistemine kayıt yaptıran çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/455)

356.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de patates üretimi yapmak için bitki pasaportu 
sistemine kayıt yaptıran çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/456)

357.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Kitreli Beldesi’nde MTA tarafından 
yapılan su sondajlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/457)

358.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Çiftlik ilçesinde bulunan Uyuz Göleti’nin 
suyunun tedavi amaçlı kullanılmasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/458)
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359.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin Kalesi’nin turizme açılmasına yönelik 
çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/459)

360.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin Kalesi’nin turizme açılmasına yönelik 
çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/460)

361.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, esnaf ve sanatkarlara yönelik faizsiz kredi 
uygulamasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/462)

362.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, suça sürüklenen çocuklara ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/464)

363.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, pasaport verilerine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/465)

364.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bolkar Dağlarında bulunan bir karınca türüne ilişkin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/468)

365.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde bulunan Karasit 
Mağaralarındaki şifalı maden suyu kaynaklarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/469)

366.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Hızlı Geçiş Sistemi’nden 2015 yılında etiketsiz 
geçen araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/470)

367.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kamu iktisadi teşebbüslerinin yurt dışında kurduğu 
şirketlere ilişkin Maliye Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/471)

368.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kamu kurum ve kuruluşlarının yazılım projelerine 
ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/472)

369.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilindeki öğrencilerin yurt sorununa ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/473)

370.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde iline bağlı köylerde yaptırılan spor sahalarına 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/474)

371.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilinde cep telefonu ile iletişim sağlanamayan 
köylere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/475)

372.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kentsel dönüşüm alanlarında yer alan tarihi yapılara 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/476)

373.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilinde peyzaj çalışması yapılan köylere ilişkin 
Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/477)

374.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilinde 2015 yılında yapılan fidan dikim 
çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/478)

375.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilindeki bazı köylerin sulama suyu sorununa 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/479)

376.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bolkar Dağlarında kış sporları için yapılan 
çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/481)

377.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar bölgesinde 
dağcılık okulu açılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/482)
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378.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, bitki ve hayvan kaçakçılığı konusunda toplumun 
bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/483)

379.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, koruma altına alınan alanlara ve denetimlerine 
ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/484)

380.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, risk altında bulunan hayvan türlerine ilişkin Orman 
ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/485)

381.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, nesli tehlike altındaki kuş türlerini barındıran 
alanlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/486)

382.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bolkar Dağlarındaki endemik bitki ve hayvan 
türlerinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/487)

383.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, trafik işaret ve levhalarının değiştirilmesine ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/488)

384.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, boşanma oranındaki artışa ve boşanma nedenlerine 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/489)

385.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ataması yapılmayan öğretmenlerin mağduriyetlerinin 
giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/491)

386.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, televizyon dizilerindeki bazı sahnelere ilişkin 
Başbakan Yardımcısı’ndan (Numan Kurtulmuş)  sözlü soru önergesi (6/494)

387.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, şans oyunlarına ilişkin Başbakan’dan sözlü soru 
önergesi (6/495)

388.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, tarım meslek liselerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/496)

389.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, atanamayan polis meslek yüksek okulu mezunlarına 
ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/497)

390.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Devlet Demir Yollarında kapatılan istasyonlara ve 
işten çıkarılan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/498)

391.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde-Çamardı arasındaki yol yapım çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/499)

392.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı köylerde yapılması 
planlanan göletlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/500)

393.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sivil memurların özlük haklarının iyileştirilmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/501)

394.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, internet üzerinden kumar oynatılan sitelere ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/502)

395.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilindeki fasulye üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/503)
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396.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilindeki Kızılca Deresi’ne dökülen atığa ve 
alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/504)

397.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin il merkezi ile Bor ilçesinin yüksek hızlı 
tren ağı kapsamına alınmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/505)

398.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, patates üretiminde pazarlama sorunu yaşanmaması 
için alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/506)

399.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilindeki bazı köylerde gölet yapılması 
talebine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/507)

400.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilindeki Akkaya Baraj Gölü’nün koruma 
alanı kapsamına alınmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/508)

401.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, İŞKUR tarafından bazı illerde istihdam edilen 
kişilere ve açılan kurslara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/510)

402.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, meslek lisesi öğrencilerinin staj yaptıkları iş 
yerlerinde mesleki eğitimlerini geliştirecek işlerde çalıştırılmalarının sağlanmasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/511)

403.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, işçilere normal çalışma süresinin üzerinde yaptırılan 
çalışmalara ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/512)

404.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, toplu iş sözleşmesinde yetki sisteminin 
değiştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/513)

405.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu’nda yer alan teşmil sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/514)

406.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sendikal yasaların ILO normlarına uygun hale 
getirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması adına yürütülen çalışmalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/515)

407.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, ticari faaliyetlerine devam eden emekli esnaf 
ve sanatkarlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/516)

408.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, inşaatlarda meydana gelen asansör kazalarına ve 
alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/517)

409.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser 
barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/518)

410.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser 
barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/519)

411.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Tepeköy bölgesindeki tarihi yapılarla 
ilgili çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/520)
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412.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Karamahmutlu 
Köyü’ndeki mağaralarla ilgili bilimsel çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/521)

413.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, bilimsel kazı çalışmaları ile ilgili verilere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/522)

414.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bolkar Dağları üzerinde kayak tesisi kurulmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/523)

415.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yaylayolu Köyü’nde bulunan tarihi 
yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/524)

416.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yaylayolu Köyü’ndeki tarihi Hasan Paşa 
Konağı’nın onarılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/525)

417.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ballı Köyü’nde bulunan tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/526)

418.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ballı Köyü’nde bulunan tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/527)

419.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki Hasaköy Kilisesi’nin onarılmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/528)

420.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, görme engelliler için kütüphanelerde kitap okuyan 
gönüllülere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/529)

421.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2014-2015 yıllarında Bakanlık tarafından basılan 
kitaplara ve abone olunan süreli yayınlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/530)

422.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilinde tespit ve tescil edilmiş taşınmaz kültür 
varlıklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/531)

423.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/532)

424.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de halıcılığın korunması için yapılan 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/533)

425.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Dündarlı Kasabası’ndaki tarihi alanlar ile 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/534)

426.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki Damlataş Mağarası’nın turizme 
kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/535)

427.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki Kiçiağaç ve Çamardı Kiliselerinin 
onarılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/536)

428.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Dündarlı Kasabası’nda bulunan bir taşla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/537)

429.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan tarihi bir bedesten ile konağa 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/538)
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430.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Kalesi ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/539)

431.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilindeki bir tarihi yapının restore edilerek 
müzeye dönüştürülmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/540)

432.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, TSK bünyesinde gerçekleşen asker 
intiharlarına ve alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/541)

433.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan Murtandı Kalesi’nin onarılmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/542)

434.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan Darboğaz Sıdıran Kalesi’nin 
tanıtımına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/543)

435.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan 
abonelere devlet desteği sağlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/544)

436.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ballı Köyü’nde bulunan tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/545)

437.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan H. Prodromos Manastırı’na ait 
kilise binasının onarılarak müzeye dönüştürülmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/546)

438.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Tepeköy bölgesindeki tarihi yapılarla 
ilgili çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/547)

439.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, aile sağlığı elemanlarının sorunlarına ve 
özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/548)

440.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Tepeköy bölgesindeki tarihi yapılarla 
ilgili çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/549)

441.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan tarihi Yeraltı Karız Su Kanalları 
ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/550)

442.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan Osmanlı dönemine ait cami ve 
kiliselere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/551)

443.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki Alaaddin Camii ile ilgili yürütülen 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/552)

444.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, Esenboğa Havalimanı’ndan yurt dışına 
yapılan direkt uçuşlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/553)

445.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde bulunan tarihi yapı ve 
alanlarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/554)

446.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki Alaaddin Camii’nin tanıtılmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/555)

447.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, son on yılda meslek hastalığı sebebiyle 
yaşamını yitiren ve tedavi gören kişilere ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/556)
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448.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Tepeköy Köyü’nde yapılan kaçak 
kazılara ve alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/557)

449.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Kalesi’nin bulunduğu alanda bilimsel kazı 
çalışması yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/558)

450.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yaylayolu Köyü’nde bulunan tarihi 
yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/559)

451.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, İŞKUR tarafından yürütülen Toplum 
Yararına Çalışma Programı kapsamında belediyelere ayrılan kontenjanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/560)

452.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yaylayolu Köyü’nde bulunan tarihi 
yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/561)

453.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yaylayolu Köyü’nde bulunan tarihi 
yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/562)

454.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yaylayolu Köyü’nde bulunan tarihi 
yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/563)

455.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, TSK bünyesindeki Kabul Toplama 
Merkezlerinin fiziki koşullarına ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/564)

456.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Gösterli Köyü’nde bilimsel kazı 
çalışmaları yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/565)

457.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, otizmli çocukların eğitimi için sağlanan 
devlet desteğinin artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/566)

458.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki Gösterli yerleşmeleri ile ilgili çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/567)

459.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Hamamlı Köyü’ndeki tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/568)

460.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan bazı tümülüslerle ilgili çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/569)

461.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Hamamlı ile Kumluca arasında kalan 
bölgesindeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/570)

462.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yaylayolu Köyü’nde bulunan tarihi 
yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/571)

463.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser 
barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/572)

464.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan bazı mezar ve tümülüslerle ilgili 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/573)

465.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yaylayolu Köyü’nde bulunan tarihi 
yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/574)
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466.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser 
barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/575)

467.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yaylayolu Köyü’nde bulunan tarihi 
yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/576)

468.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser 
barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/577)

469.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Çavdarlı Köyü’ndeki tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/578)

470.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan bazı tümülüslerle ilgili çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/579)

471.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yeşilgölcük Beldesi’ndeki tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/580)

472.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Bor ilçesinin Sokubaşı Mahallesi’nde 
bulunan yer altı şehrine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/581)

473.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Bor ilçesinde bulunan bir yer altı şehri ile 
ilgili çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/582)

474.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde ilindeki yer altı şehirleri ile ilgili çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/583)

475.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Yeşilgölcük Beldesi’ndeki tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/584)

476.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Aladağlar ve Bolkarlar’ın Niğde ili sınırları içinde 
kalan kısımlarındaki mağaralara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/585)

477.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Aladağlar ve Bolkarlar’ın Niğde ili sınırları 
içinde kalan kısımlarındaki antik dönem yerleşmeleri ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/586)

478.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Uluağaç Köyü’ndeki tarihi yapılarla ilgili 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/587)

479.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser 
barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/588)

480.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser 
barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/589)

481.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Uluağaç Köyü’ndeki tarihi yapılarla ilgili 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/590)

482.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan Bağlama Yeraltı Şehri ile ilgili 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/591)

483.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin İçmeli yerleşmesinde bulunan tarihi 
yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/592)



7 – SÖZLÜ SORULAR

60 43’ÜNCÜ BİRLEŞİM

484.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Orhanlı Kasabası’nda bulunan tarihi 
yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/593)

485.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Kiçiağaç Köyü’ndeki tarihi yapılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/594)

486.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de bulunan Çınara yerleşmesi ile ilgili 
çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/595)

487.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Değirmenli Kasabası’nda bulunan 
mağara ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/596)

488.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Balcı Köyü’ndeki 
tarihi eserlerle ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/597)

489.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Edikli Beldesi’nde bulunan tarihi 
yapılarla ilgili çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/598)

490.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, pamuk üretimine ve pamuk üreticilerinin 
desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/599)

491.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında sigortalı olan 
çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/600)

492.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Çiftçi Kayıt Sistemi ve tarımsal sigorta uygulamasının 
yaygınlaştırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/601)

493.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, tarımsal ürünlerin pazarlama sistemine ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/602)

494.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde-Ankara Otoyolu Projesi’ne ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/603)

495.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Pozantı-Çiftehan-Ulukışla-Zengen yolunun 
genişletilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/604)

496.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, engelli çocukların eğitimine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/605)

497.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/606)

498.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, sendikalı işçi çalıştıran iş yeri sayısına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/607)

499.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, engellilerin erişebilirliklerinin sağlanmasına yönelik 
kamu kuruluşları ve belediyeler tarafından yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/608)

500.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kamu kurum ve kuruluşlarında engelli istihdamına 
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/609)

501.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, Yüksek Hakem Kurulu üyeliğine atanan bir kişiye ilişkin 
İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/610)

502.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in, Ağrı’nın Diyadin Belediyesinin Kürtçe tabelasının 
indirilmesine ve Kürtçe’nin kullanılmasını engelleyenler hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/611)
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503.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/612)

504.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından gazetecilere ve 
basın kuruluşlarına yönelik işlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Numan Kurtulmuş)  sözlü 
soru önergesi (6/613)

505.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesinin içme suyu sorununa 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/614)

506.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, asbestli içme suyu borularının değiştirilmesine 
ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/615)

507.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yer altı sularının çekilmesi sonucu oluşan obruklara 
karşı alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/616)

508.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in, vergi muafiyetinden faydalandırılan bir vakfa ilişkin 
Maliye Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/617)

509.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, AVM’lerin şehir dışına taşınması ile ilgili çalışmalara 
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/618)

510.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, Gediz Nehri’ndeki kirliliğe ve yapılan temizleme 
çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/619)

511.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, TFF 1. Lig maçlarının televizyondan yayınlanmamasına 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/620)

512.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de tarımsal ürün işleme ve gıda sanayiine 
yönelik yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/621)

513.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, okullarda seçmeli olarak Arapça dersi okutulmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/622)

514.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, Devlet Demiryollarında geçici işçi ve sözleşmeli işçi 
statüsünde çalışanların kadroya alınmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/623)

515.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in, Türkiye’de yabancıların işlettiği maden ocaklarına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/624)

516.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Irak’ın Kerkük ili nüfusuna kayıtlı olan Türkmenlerden 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilenlerin sayısına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/625)

517.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki bir ortaokulda gıda 
güvenilirliği ve hijyen konularında yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/626)

518.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanımı 
nedeniyle uygulanan yaptırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/627)

519.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin tarım ve hayvancılıkta çevre illere 
sağlanan desteklerden yararlanamamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/628)
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520.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun, FETÖ ile bağlantılı kuruluşlara ilişkin 
Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/629)

521.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun, 2016 yılında esnaf sayısında meydana gelen 
azalmaya ilişkin Maliye Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/630)

522.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun, Mersin’de kayıtlı çiftçi sayısında ve tarım 
alanlarının kullanımında meydana gelen değişimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan 
sözlü soru önergesi (6/631)

523.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun, KOBİ’lerde yaşanan işten çıkarmalara ve alınan 
önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/632)

524.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Balıkesir’de organik tarımın geliştirilmesine yönelik 
yürütülen çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/633)

525.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı Kırtık Yaylası’na 
elektrik hizmeti götürülmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/634)

526.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Çamardı ilçesindeki elma üreticilerinin 
sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/635)

527.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’deki üreticilerin borçlarının ertelenmesi 
ve desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/636)

528.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Bor Şeker Fabrikasının teknolojik bakımdan 
yenilenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi 
(6/637)

529.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’de kurulması planlanan askeri birliğe ilişkin 
Milli Savunma Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/638)

530.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde-Ankara Otoyolu için yapılan kamulaştırmaların 
bedellerinin ödenmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/639)

531.- İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in, Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’ne ilişkin Milli 
Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/640)

532.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM aleyhine son dört yılda açılan iş kazası 
davalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/641)

533.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM işletmelerinde taşeron işçi uygulamasına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/642)

534.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM’in son yıllarda artan sulama ve 
mekanizasyon yatırımlarına rağmen buğday ve arpa üretiminin düşmesinin nedenlerine ilişkin Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/643)

535.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM işletmelerinde yapılan kütlü pamuk ve 
ayçiçeği üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/644)

536.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM işletmelerindeki buzağı ölüm oranlarına 
ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/645)



7 – SÖZLÜ SORULAR

43’ÜNCÜ BİRLEŞİM 63

537.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM’de son beş yılda yaşanan teknik personel 
istifalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/646)

538.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2014-2016 yılları arasında TİGEM’de meydana 
gelen iş kazalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/647)

539.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM aleyhine son üç yılda damızlık hayvan ve 
tohumluk satışları nedeniyle açılan davalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru 
önergesi (6/648)

540.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TİGEM’in endüstri ürünleri üretimindeki 
verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü 
soru önergesi (6/649)

8	–	KANUN	TASARI	VE	TEKLİFLERİ	İLE	KOMİSYONLARDAN	GELEN	DİĞER	İŞLER
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SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ 

KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas No  : 1/699 04/05/2016 

SINAİ MÜLKİYET KANUN TASARISI 
  ALT KOMİSYON RAPORU 

Bakanlar Kurulunca, 6/4/2016 tarihinde Başkanlığa sunulan ve Başkanlıkça 8/4/2016 

tarihinde tali komisyon olarak Adalet Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Milli 

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale 

edilen 1/699 esas numaralı “Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı” Komisyonumuzun 26/4/2016 

tarihinde Hükümeti temsilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK ile Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği 

Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TOBB, 

TESK, MÜSİAD, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, 

Türkiye İlaç Sanayi Derneği, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, Türkiye İhracatçılar Meclisi, 

Patent ve Marka Vekilleri Derneği, YASED ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin 

katılımlarıyla yaptığı 6. Birleşiminde incelenip görüşülmüştür.   

Verilen önerge doğrultusunda, Tasarının daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini 

teminen bir Alt Komisyon kurulmasına karar verilmiştir.

Bolu Milletvekili Ali ERCOŞKUN’un başkanlığında, Denizli Milletvekili Şahin TİN, 

İstanbul Milletvekili Hasan SERT, Gaziantep Milletvekili Mehmet ERDOĞAN, İzmir Milletvekili 

Tacettin BAYIR, Hatay Milletvekili Mehmet N. AHRAZOĞLU ve Van Milletvekili Adem 

GEVERİ’den oluşan Alt Komisyon; 27 Nisan ve 3 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirdiği 

toplantılarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, Adalet Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gıda, Tarım Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri 

Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 

TÜBİTAK, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, TOBB, MÜSİAD, TÜSİAD, Fikri Mülkiyet 

Hakları Koruma Derneği, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, Türkiye İlaç Sanayi Derneği, İlaç 

Endüstrisi İşverenler Sendikası, Türkiye İhracatçılar Meclisi, YASED, Patent ve Marka Vekilleri 

Derneği, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşları 

temsilcilerinin katılımlarını da sağlamak suretiyle yapmış olduğu çalışmalarını tamamlamıştır. 
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Alt Komisyon Raporu
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Alt Komisyonda Tasarı üzerinde yapılan görüşmeler sırasında; 

 

 - Biyoteknolojik buluşlara sağlanan korumanın açıkça vurgulanması amacıyla 

biyoteknolojik buluşların Tasarının tanımlar bölümünde yer alması gerektiği, 

 - Tasarının kapsamlı ve genel bir metin olması, tanımlar kısmının, yalnız üzerinde 

tereddüt oluşması ihtimali bulunan kavramların tanımlanması amacına yönelik olduğu, 

biyoteknolojik buluş tanımına yer verilmemiş olmasının söz konusu buluşların 

korunmayacağı anlamına gelmediği, zira korunan birçok buluş türünün tanımlar kısmında yer 

almadığı, 

 - Markaların tescilinde mutlak ret nedenleri kapsamında yer alan “Herhangi bir ayırt 

edici niteliğe sahip olmayan işaretlerin” tescil edilemeyeceğine ilişkin hükme somut ayırt 

ediciliği vurgulamak için “Tescil ettirilmek istenen mal veya hizmet için” ifadesinin 

eklenmesi gerektiği, 

 - Söz konusu hükmün AB Marka Direktif ve Tüzüğü’nde de benzer şekilde 

düzenlendiği, ayrıca madde gerekçesinde de açıklandığı, Tasarının 5'inci maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendinin ilgili mal veya hizmet için uygulanacağı, maddenin diğer bentleri ile 

de yeknesaklık sağlanması adına bendin mevcut halinin korunmasının uygun olacağı, 

 - Markaların tescili hakkında mutlak ret nedenlerinden olan tescilli coğrafi işaretten 

oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretlerin mutlak ret nedenleri kapsamından 

çıkarılmasının uygun olacağı, 

 - Tasarıdaki düzenlemenin AB'nin ilgili Direktif ve Tüzüğü’ne uygun bulunduğu, 

coğrafi işaretlerin diğer sınai mülkiyet haklarından farklı olarak “anonim” niteliği haiz 

olduğu, yöresel, bölgesel veya ülkesel bir genelliğe sahip olan coğrafi işaretlerde tek bir 

üreticinin değil, belirli şartlar altında üretim yapan kişilerin tümünün korunduğu, coğrafi 

işaretlerin tescil belgesinde belirtilen üretim şartlarını sağlayan herkes tarafından 

kullanılmasının mümkün olduğu, bu nedenle tek bir kişi adına marka olarak tescil edilerek 

münhasır bir hak sağlanmasına izin verilmemesinin hakkın niteliğine uygun olacağı, örneğin 

bu düzenleme kapsamında tescilli bir coğrafi işaret olan “Aydın İnciri” ifadesini içeren veya 

bu ifadeden oluşan marka başvurularının reddedileceği,  

 - Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaların koruma kapsamının Türkiye’de 

tescil edilmiş ve tanınmışlık düzeyine ulaşmış markalar ile uyumlu olması ve uluslararası 

doktrin ve yargı kararlarına uyum sağlanması bakımından, tanınmış bir marka ile aynı veya 

benzer marka başvurularının, farklı mal veya hizmetler bakımından da itiraz üzerine 

reddedilmesinin uygun olacağı, 
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- Tasarıda öngörülen düzenlemelerin Türkiye’nin taraf olduğu Paris Sözleşmesi ve 

TRIPS kapsamındaki tanınmış markaların korunması hükümleri ile uyumlu olduğu ve 

tanınmış markalar ile aynı veya benzer başvuruların farklı mal ve hizmetler bakımından 

reddine cevaz veren hükümlerin Tasarıda mevcut olduğu, 

- Tasarının 6'ncı maddesinin altıncı fıkrasında geçen “fikri mülkiyet hakkı” teriminin 

Tasarı kapsamında tanımlanmadığı ve madde hükmünde sınai mülkiyet hakkı yanında işletme 

adı, internet alan adı gibi haklara da yer verilmesinin gerekli olduğu, 

- Tasarıdaki düzenlemenin AB'nin ilgili Direktif ve Tüzüğüne uygun bulunduğu, 

“sınai mülkiyet hakkı” kavramının bu Tasarı kapsamında sadece "marka, patent, tasarım ve 

coğrafi işaretler" ile sınırlandırıldığı, ancak maddenin mevcut halinde yer alan “fikri mülkiyet 

hakkı” teriminin daha geniş olduğu ve fikir-sanat eserlerini, entegre devre topoğrafyalarını, 

yeni bitki çeşitleri üzerindeki ıslahçı haklarını da kapsadığı, ayrıca internet alan adlarının fıkra 

kapsamına girmediği,  

- Enstitü nezdinde itiraz işlemleri sürerken itirazın konusunu etkileyebilecek ve seyrini 

değiştirebilecek yargı kararları söz konusu olabileceğinden yargı kararlarının itiraz süresinden 

sonra da sunulabilmesine olanak sağlanması gerektiği, 

- Tasarıdaki düzenlemenin, itiraz işlemleri sürerken mahkeme kararlarının Enstitüye 

sunulmasına engel oluşturmadığı, 

- Markaların yenilenmesi için öngörülen sürenin korumanın sona erdiği ayın son günü 

olarak uzatılmasının hukuk sistemimizde sürelerin başlangıcı ve sona ermesine ilişkin 

hükümlerle uyumsuz olduğu, bu nedenle yenileme süresi bakımından ayın son günü yerine 

koruma tarihinin bittiği günün benimsenmesi gerektiği, 

- Mülkiyet haklarının Anayasa ile güvence altına alınmış olması nedeniyle markanın 

idari bir organ tarafından iptal edilmesi uygun olmadığından, marka iptalinin Enstitü  yerine 

yetkili mahkemelerce yapılması gerektiği, 

- Tasarıdaki düzenlemenin AB'nin ilgili Direktif ve Tüzüğü ile uyumlu olduğu, 

paydaşların birçoğu tarafından da marka iptaline ilişkin yetkinin Enstitü tarafından 

kullanılmasının sistemin etkin şekilde işlemesi bakımından gerekli olduğuna ilişkin görüşlerin 

Enstitüye iletildiği, 

- Tasarının marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümlerinde yer alan iktibas ve 

iltibas terimlerinin eski kavramlar olduğu ve Kanunun bütünü ile kavramların 

uyumlaştırılması amacıyla yeniden düzenlenmesi gerektiği, ayrıca cezaların hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması yoluyla işlevsiz bırakılmaması için öngörülen ceza sınırlarının 

iki-dört yıl arasında olması gerektiği, ayrıca kamu sağlığı ve güvenliği gibi nedenlerin 
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ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlenmesi gerektiği ve arama ve el koyma taleplerinin reddi 

halinde yapılacak itirazların fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi tarafından incelenmesi ve 

karara bağlanmasına ilişkin düzenlemenin sulh ceza hakimliklerinin kurulmasıyla getirilen 

sistemle uyumlu olmaması nedeniyle metinden çıkarılması gerektiği, 

 - Yargı uygulaması bakımından iltibas ve iktibas terimleri üzerinde herhangi bir ihtilaf 

bulunmadığı, TCK m. 61 hükmü ile hâkime cezanın kişiselleştirilmesi bakımından takdir 

yetkisi tanındığı, bu bağlamda gerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına gerekse kamu 

sağlığı ve güvenliğine ilişkin görüşlerin Tasarı içerisinde yer almasına gerek olmadığı, 

 - Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları başvurularının incelenmesinde Enstitünün 

teknik bilgilerin değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş talep 

edebileceği ve görüş talep edilmesi halinde söz konusu ücretin başvuruyu yapan tarafından 

ödenmesi yerine ücretin Enstitü tarafından ödenmesinin gerektiği ve ayrıca coğrafi işaret ve 

geleneksel ürün adlarına ilişkin itirazlarda kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılan itirazlardan ücret alınmamasının uygun 

olacağı, 

 - Diğer sınai mülkiyet haklarında olduğu gibi coğrafi işaretlerde de Enstitü tescil 

sürecinde taraf olmadığından başvuruya ilişkin ücretin Enstitü tarafından ödenmesinin uygun 

olmayacağı, ayrıca kamu maliyesi politikaları bakımından da önerinin kabul edilemeyeceği, 

 - Coğrafi işaretlere ilişkin denetimin TPE tarafından yapılmasının uygun olmayacağı, 

denetimde sürekliliğin esas olduğu ve iki yılda bir yapılan denetim raporlarının kontrolünün 

sürekliliği sağlamada yetersiz olduğu, denetim raporlarının coğrafi işaret veya geleneksel ürün 

adını tescil ettirenin adresinin bulunduğu il veya ilçenin mülki idare amirine sunulması 

gerektiği, 

 - Tasarı ile TPE nezdinde bir ana hizmet birimi olarak Coğrafi İşaretler Dairesi 

Başkanlığı kurulmasının ve bu konudaki kapasitenin artırılarak coğrafi işaret hakkının tesisi 

ve denetiminin kontrolü faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesinin amaçlandığı, 

Enstitünün coğrafi işaretlerin tesciline ilişkin işlemlerin yanı sıra denetim raporlarının 

incelenmesi konusunda da görevli olduğu, denetim raporlarının incelenmesinin üst düzey 

teknik bilgiyi gerektirdiği ve raporları inceleyebilecek teknik altyapı ve insan kaynaklarının 

Enstitüde mevcut olduğu,  bunların yanı sıra valilikler tarafından da sıklıkla coğrafi işaret 

başvurusu yapıldığından denetim raporlarının valiliklerce incelenmesinin uygun olmayacağı, 

denetimin sürekliliği esas olduğundan iki yıllık sürenin denetimin yapılma sıklığını değil, 

denetim raporunun sunulacağı zamanı belirttiği, kaldı ki denetim raporunun Enstitü tarafından 

her zaman talep edilebileceği, 
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- Yedek parçalara üç yıl koruma sağlanan ancak eş değer yedek parçalara koruma 

istisnası getirilen düzenlemenin Tasarıdan çıkartılması gerektiği,  

- Kanun tasarısında yedek parçaların korunması hususunun 554 sayılı KHK’da olduğu 

gibi üç yılla sınırlandırıldığı, ancak Tasarıda istisna getirilerek eş değer parçaların 

kullanımının tasarım ihlali olmaktan çıkartıldığı, ayrıca, yedek parçaların korunup 

korunmaması hususunda AB Direktifi’nin ülkeleri serbest bıraktığı, bu çerçevede Fransa, 

Almanya ve İsveç gibi otomotiv üreten ülkelerde yedek parçaların üç yıl korunduğu; İtalya, 

İspanya ve İngiltere gibi ülkelerde ise yedek parçaların korunmadığı, ülkemizde de Hazine 

Müsteşarlığının yayımladığı 2015/2 sayılı ve 13.01.2015 tarihli Genelge ile Türkiye’de ‘Eş 

değer Parça’ uygulamasının başladığı, araçlarda orijinal parça yerine yerli sanayinin ürettiği 

belgelenmiş eş değer parçaların serbestçe kullanılabildiği, bu çerçevede yayımlanan 

Genelge’ye de uygun olarak, ülkemizdeki yan sanayinin gelişmesi ve tüketicilerin ucuz yedek 

parçalara ulaşabilmesi için eş değer parçaların serbestçe kullanımına imkan tanındığı, 

- Enstitü tarafından yapılacak yenilik araştırmasının nasıl yapılacağının Tasarı 

metninde ve gerekçede yer almadığı, tasarımların yeni olup olmadığına ilişkin dünya çapında 

tasarım araştırmasının yapılmasının imkansız olduğu düşünüldüğünde beyan sisteminin 

uygulanmasının tercih edilmesi gerektiği,   

- Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısının en önemli amaçlarından birinin nitelikli sınai 

mülkiyet yapısına geçmek olduğu, ülkemizin tasarım başvurularında Avrupa’da ikinci, 

dünyada dördüncü olmakla birlikte tasarımlarda önemli ölçüde nitelik sorunu yaşandığı, bu 

çerçevede tasarımlarda yenilik incelemesi getirilerek tasarım tescilinde niteliğin artırılmasının 

hedeflendiği, ayrıca, mevcut sistemde inceleme yapılmadığı için harcıâlem tasarımların tescil 

edildiği ve yatırımcıların önünün kesildiği, tasarımların tescilinde dünyada iki ayrı sistem 

uygulandığı, bunlardan birincisinin Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı üçüncü kişilerin 

itirazına dayalı doğrudan tescil sistemi olduğu; ikincisinin ise Çin, Kore gibi ülkelerin 

benimsediği imaj karşılaştırma yazılımlarını kullanarak tasarımlarda kıyaslama ve yenilik 

inceleme sistemi olduğu, Enstitünün Google veritabanının imaj karşılaştırma özelliğini ve 

geliştirilen yeni imaj karşılaştırma yazılımlarını kullanarak tasarımlarda yenilik araştırması 

yapacağı,    

- Tasarımların yenilenmesine ilişkin yenileme talebi süresinin korumanın sona erdiği 

ayın son günü olarak düzenlenmiş olmasının sürelerin başlangıcı ve sona ermesi konusunda 

karışıklıklara neden olabileceği, yenileme talebinin tasarım sahibi tarafından koruma süresinin 

sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin 

ödendiğine ilişkin bilginin Enstitüye sunulması gerektiği, bu süre içinde talebin yapılmaması 
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veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Enstitüyü sunulmaması halinde, yenileme 

talebinin koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde, ek ücretin 

ödenmesi şartıyla da yapılabileceği,  

 - Biyoteknolojik buluşlarla ilgili detaylı düzenlemelerin Tasarıya dahil edilmesinin 

uygun olacağı, 

 - Tasarıda, patent verilerek korunmayacak biyoteknolojik buluşların sınırlarının 

belirlendiği, bu kapsam dışındaki biyoteknolojik buluşların patentlenmeyeceği yönünde bir 

hüküm getirilmediği, dolayısıyla uluslararası anlaşmalarda da (TRIPS) yer aldığı şekilde 

patentlenebilirlik kriterlerini sağlaması koşuluyla, teknolojinin her alanındaki buluşlar gibi 

biyoteknolojik buluşlara da genel hükümler kapsamında patent verilebileceği,   

 - İlaç sektöründe ikinci tıbbi kullanım olarak da bilinen endikasyon ve dozaj 

rejimlerine ilişkin hükümlerin Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC) ile uyumlu olarak Tasarıya 

eklenmesi gerektiği,  

 - İkinci tıbbi kullanım konusunun kadük olan 1/756 sayılı Tasarıda da aynı şekilde yer 

aldığı, ayrıca sektör temsilcileri ile (Gebze’de) yapılan istişare toplantısında da gündeme 

geldiği ve mevcut hali üzerinde uzlaşma sağlandığı, Tasarıda temel olarak “patentlenebilirlik 

şartlarını sağlaması şartıyla, teknolojinin her alanındaki buluşlara patent verileceği” 

hususunun düzenlendiği, dolayısıyla, ilaç alanında yeni molekül patenti, formülasyon/türev 

patenti veya ikinci tıbbi kullanım konusunda bir ayrım yapılmaksızın, kriterleri sağlayan her 

türlü buluşa patent verileceğinin hüküm altına alındığı, ayrıca bu tür buluşlara patent 

verilmeyeceği yönünde bir düzenlemeye de gidilmediği, patentlenebilirlik kriterlerini 

sağlayan bütün buluşlar için mevcut durumda olduğu gibi patent verilmeye devam edileceği,  

 -“Buluş bütünlüğü ve bölünmüş başvuru” kapsamında bölünmüş başvuru süresinin 1 

yılla sınırlandırılması gerektiği, 

 - Bölünmüş başvuru süresine ilişkin konunun sektör temsilcileri ile (Gebze’de) yapılan 

istişare toplantısında gündeme geldiği ve Tasarıdaki mevcut hali üzerinde uzlaşma sağlandığı,  

 - İnceleme sürecindeki en fazla 3 olan bildirim sınırının kaldırılması gerektiği, 

 - İnceleme sürecindeki bildirim sınırı konusunun kadük olan 1/756 sayılı Tasarıda da 

aynı şekilde yer aldığı, ayrıca sektör temsilcileri ile (Gebze’de) yapılan istişare toplantısında 

da gündeme geldiği ve mevcut hali üzerinde uzlaşma sağlandığı, inceleme sürecindeki 

bildirim sayısının 3 ile sınırlandırılmasının, incelemenin ne zaman sonuçlandırılacağı 

konusunda başvuru sahibi ve üçüncü kişiler açısından bir belirsizlik oluşmaması ve patent 

işlem sürecinin uzamaması amacıyla getirildiği, 

 - İtiraz sonucu alınan kararın hükümsüzlük etkisi doğurmaması gerektiği,  
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- Tescil sonrası itiraz edilen patentlerin iptal edilmesi sonucunun geçmişe etkili olacak 

şekilde düzenlendiği, patentlenebilirlik kriterleri açısından olumsuzluk belirlenmesi halinde 

patentin en baştan beri verilmemiş ve hak doğurmamış olması gerektiği, ayrıca Enstitü 

kararlarına karşı dava açılabileceğinden bu kararların yargı denetimine açık olduğu,  

- Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında 

kurulan Ar-Ge Merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları desteği ile bir sözleşme 

çerçevesinde yürütülmeyen çalışmalar için patent hak sahipliği konusunda kamu destekli 

projelerde ortaya çıkan buluşlara ilişkin hükmün uygulanmaması gerektiği, 

- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen ve bir kamu kurum ya da 

kuruluşunca yapılan ve özel sektörün taraf olmadığı projelerde ortaya çıkan buluşları 

kapsayacak şeklinde sınırlandırılarak sadece her iki tarafın (destek veren – destek alan) kamu 

kurumu olduğu, özel sektörün taraf olmadığı projelerde ortaya çıkan buluşlar için hak 

sahipliğine ilişkin düzenlenme yapılmasının daha yararlı olacağı, 

- Kamu ile kamu arasındaki projelerin de Tasarı kapsamına alınması gerektiği, kamu 

tarafından desteklenen  ve bir kamu kurum ve kuruluşunca yapılan ve özel sektörün taraf 

olmadığı projelerde ortaya çıkan buluşların da hak sahipliğine ilişkin düzenlenme 

yapılmasının gerekli olduğu,   

- Tasarıda kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlarda hak sahipliğini düzenleyen 

maddenin proje bazlı faaliyetleri kapsadığı, 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu kapsamındaki 

desteklerde uygulanmayacağı anlaşılsa da;  uygulamaya açıklık getirilmesi bakımından 5746 

sayılı Ar-Ge Kanunu kapsamındaki faaliyetlerin madde kapsamı dışında bırakılacağı yönünde 

fıkra eklenmesinin uygun olacağı, 

- Tasarıda, kamu tarafından desteklenen ve özel sektörün de dahil olduğu projelerde 

ortaya çıkan buluşlarda hak sahipliğinin düzenlenmesinin amaçlandığı, bu düzenlemenin 

başta ABD olmak üzere Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde uygulamaya konulan kanunlar 

incelenerek, ülkemizdeki uygulamalar da dikkate alınarak bu alandaki gelişmeyi ve ilerlemeyi 

sağlayacak tedbirler gözetilerek Tasarıya eklendiği, 

- Tasarıdaki mevcut düzenlemenin herhangi bir sınırlama olmadan kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından desteklenen tüm projeleri kapsadığı, dolayısıyla kamu kurumunun 

desteklediği ve bir kamu kurum ve kuruluşunca desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşların 

da hâlihazırda madde kapsamına dahil olduğu, Tasarıdaki düzenlemede bu konuda bir 

tereddüdün zaten bulunmadığı, 
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 - Zorunlu lisans işleminin hedeflenen şekilde tamamlanabilmesi için zorunlu lisans 

talebinin reddine veya zorunlu lisansın verilmesine karar vermesi için mahkemeye süre 

verilmesi ve zorunlu lisansla ilgili karar için mahkemeye 1 ay süre sınırı getirilmesi gerektiği, 

 - Patent hakkının kullanımı sırasında rekabeti bozucu eylemlerin, gerek sayıca gerekse 

tür olarak çok fazla olduğu, rekabeti engelleyen, bozan ya da kısıtlayan bir kısım eylem 

dolayısıyla Rekabet Kurumu tarafından da mevcut halde zorunlu lisanslamaya karar 

verilebildiği, ancak, zorunlu lisanslama kararlarının, 4054 sayılı Rekabetin Korunması 

Hakkında Kanun’un sadece hakim durumun kötüye kullanımına ilişkin 6. maddesi 

kapsamında çok sınırlı ve istisnai hallerde verilebildiği, bu nedenlerle rekabetin engellenmesi, 

bozulması ve/veya kısıtlanması sebebiyle zorunlu lisans hususlarında Rekabet Kurumu 

tarafından karar verilmesinin faydalı olacağı gerekçesiyle söz konusu hususun maddede 

açıklığa kavuşturulması gerektiği, 

 -Rekabetin engellenmesi, bozulması ve/veya kısıtlanması sebebiyle zorunlu lisans 

hususlarında Rekabet Kurumu tarafından karar verilmesinin ve patent sahibinin, patent 

kullanılırken rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı faaliyetlerde bulunmasının zorunlu 

lisans nedeni olarak düzenlenmesinin ve bu kapsamda verilecek zorunlu lisansın Rekabet 

Kurumundan talep edilmesinin uygun olacağı, 

 - Patent hakkı sahibi üzerinde baskının kaldırılması ve aynı zamanda patent hakkı 

sahiplerinin tasarruf hakkının kısıtlanmaması amacıyla zorunlu lisansa ilişkin düzenlemeden 

“kullanımın ulusal pazar ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmadığı” ifadesinin çıkarılması 

gerektiği, ulusal pazar ihtiyacı değişken olduğundan bunun nasıl belirleneceği ve buna kimin 

karar vereceği hususunun belirsiz olduğu, 

 - Tasarıda, zorunlu lisans talep edene, patent sahibinden makul ticari şartlar altında 

sözleşmeye dayalı lisans istemesine rağmen makul bir süre içinde alamadığına dair bir kanıtı 

talebine eklemesi zorunluluğu getirildiği, kullanılmama durumunda mahkemeye zorunlu 

lisans için başvurulmadan önce patent sahibinden makul şartlar altında lisans alınması için 

girişimde bulunulması gerekeceği, bu nedenle, zorunlu lisans uygulamasının patent hakkı 

sahibi üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanılmasının engellendiği, kullanımın ulusal pazar 

ihtiyacını karşılayacak düzeyde olup olmadığının zorunlu lisans talebinin yapıldığı tarih 

itibarıyla değerlendirileceği, ulusal pazar ihtiyacının karşılanmadığının gerekçelerinin zorunlu 

lisans talep eden tarafından mahkemeye sunulacağı, bu hususun mahkemece bilirkişiler 

aracılığıyla değerlendirilebileceği, bu ifadenin kaldırılması halinde buluşun bir adet üretilmesi 

halinde dahi kullanım gerçekleşmiş sayılacağı, oysa patent sisteminin amacının toplumun 

buluştan yararlanmasının sağlanması olduğu, patent sahibine sağlanan hakların sınırsız 
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olmadığı, bunun kamu menfaati ve buluşa erişimin sağlanması amacıyla sınırlandırılabildiği, 

uluslararası patent hukukunda da bu uygulamanın mevcut olduğu, İspanya, İsviçre gibi 

Avrupa ülkeleri de olmak üzere pek çok ülkede buna benzer düzenlemenin bulunduğu, Paris 

Sözleşmesinin 5’inci maddesinde de buna ilişkin hükmün bulunduğu, maddede buluşun 

yeterince kullanılmasının sağlanmasının amaçlandığı, 

- Tescil sonrası itiraz prosedürü getirilmiş olduğundan, patentin tescili sonrası 

yapılacak itiraz neticesinde verilecek korumanın, tescil edildiği haldeki korumanın kapsamını 

aşmaması gerektiği, bu ihtimalin madde 138/1-c ile engellenemeyeceği, başvuru kapsamını 

aşmayan bir değişikliğin patentin tescil edildiği haldeki kapsamını aşabileceği gerekçesiyle, 

patentin tescil edildiği halin kapsamının aşılmasının hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri 

sürülmesi hususunda değişiklik yapılması gerektiği, 

- Tasarıda hükümsüzlük davalarında patent istemlerinin daraltılarak patent 

istemlerinde (kapsamı aşmayacak şekilde) değişiklik yapma hakkı verilmediği, bu nedenle 

patentin kapsamının aşılmasının hangi süreçte gerçekleşebileceğinin anlaşılamadığı, ayrıca, 

Türkiye’nin Avrupa Patent Sözleşmesine taraf olduğu, Avrupa Patent Sözleşmesi kapsamında 

Türkiye’de valide edilen Avrupa Patentleri bakımından bu patentler aleyhine açılan 

hükümsüzlük davalarında Avrupa Patent Ofisi (EPO) nezdindeki itiraz süreçlerinin 

beklenmesi gerektiği, 

- Tasarının, patent başvurusunda veya patentte yapılacak değişikliklere ilişkin 

103'üncü maddesinin ikinci fıkrasında; bir patente itiraz edilmişse, patentin sağladığı 

korumanın kapsamını aşmamak şartıyla patentin değiştirilebileceğinin düzenlendiği, 

dolayısıyla, verilmiş bir patente itiraz edilmesi halinde, itiraz sonucunda patentin değiştirilmiş 

hali ile devamına karar verilebileceğinden, itiraz neticesinde verilecek korumanın, patentin 

verildiği halindeki korumanın kapsamını aşması ihtimalinin ortaya çıkabileceği, Avrupa 

Patent Sözleşmesinin patentin hükümsüzlüğüne ilişkin 138’inci maddesinin birinci fıkrasının 

(d) bendinde bu durumun hükümsüzlük nedeni olarak sayıldığı, 

- Hükümsüzlük davalarında EPO’daki tescil sonrası itiraz sürecinin beklenip 

beklenmemesi konusunun, her bir olayın niteliğine göre mahkemenin takdirine bırakıldığı, 

Tasarıda, itiraz sürecinin beklenmesini önleyen bir düzenleme yapılmadığı, mahkemelerin 

olayın niteliğine göre karar verebileceği, 

- Devir sözleşmesi için resmî yazılı şeklin bir geçerlilik şartı olmasının, ticari işletme 

devri yazılı şekilde yapılırken bir çelişki oluşturacağı, ayrıca devirde resmî şeklin bir 

geçerlilik şartı olmasının uygulamada sorunlara yol açacağı, resmî şeklin yalnız TPE Siciline 

kayıt için bir zorunluluk olması gerektiği, resmî şekilden neyin kastedildiğinin açık olmadığı, 
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eğer devir sözleşmesi noterde resmî şekilde gerçekleştirilecek ise bunun onaylama mı 

düzenleme mi olduğu konusunda tereddütler oluşabileceği, 

- Devir sözleşmesinin resmî şekilde yapılmasının, hukuki güvenilirlik ve 

öngörülebilirliği sağlayacağı, hakkın geçme anının resmî şekilde tespit edilmesinin hak 

sahipleri ve üçüncü kişiler bakımından önem arz ettiği, söz konusu sözleşmenin adi yazılı 

şekilde yapılmasının ispat konusunda sorunlara neden olabileceği, uygulamada kötü niyetli 

mükerrer devirlerle karşılaşıldığı, bu durumun hak kayıplarına neden olduğu, resmî şekilden 

Noterlik Kanunu m. 60 hükmü gereğince "noterin" anlaşılması gerektiği, ancak tereddüt hasıl 

olacak ise "noterde onaylama" şeklinde bir ibarenin eklenebileceği, 

- Sınai mülkiyet hakkına tecavüz durumunda üretim araçlarına el konulmasının 

özellikle halk sağlığı ile ilgili sektörler bakımından üretime engel olabileceği, ekonomik 

faaliyeti sona erdirecek düzeyde hak kayıplarına neden olabileceği, el koymanın yalnız 

tecavüze konu üretimde kullanılan araçlarla sınırlı olması gerektiğine ilişkin düzenleme 

yapılması gerektiği, aynı gerekçelerle, tecavüzün cezai yaptırımı gerektiren bir fiil olması 

halinin üretim araçlarına el konulabilmesi için bir şart olarak aranması gerektiği, "muhtemel 

tecavüzün önlenmesi" ibaresindeki "muhtemel" sözcüğünün gereksiz olduğu, uygulamada 

tereddüde neden olabileceği, 

- Tecavüz oluşturan fiilin aynı zamanda cezai yaptırımı da gerektirmesi koşulunun 

aranması halinde hükmün marka tecavüzü dışında uygulanabilme kabiliyetinin oldukça 

azalacağı, zira, Tasarıda yalnız marka hakkına tecavüz halinde cezai yaptırım öngörüldüğü, el 

konulacak ürünlerin yalnız tecavüze konu ürünlerin üretiminde “münhasıran” kullanılan 

araçlara ilişkin olduğunun ifade edildiği, bununla birlikte münhasır kullanımın daha ayrıntılı 

şekilde ifade edilebileceği, muhtemel ibaresi ile kastedilenin henüz gerçekleşmemiş tecavüz 

olduğu, bu ifadenin amaca daha uygun düştüğü, mehaz düzenlemenin de bu şekilde olduğu, 

- Önceki düzenlemelerde ulusal tükenme ilkesi benimsenmiş iken, Tasarıda 

uluslararası tükenme ilkesinin benimsendiği, bu durumun ihracatı olumsuz etkileyeceği, yurt 

dışındaki yerli sermayenin yatırımlarını işlevsiz kılacağı, ürün arzı birim olarak artsa da 

üründen elde edilecek gelirin azalacağı, yeterli etki analizinin yapılmadığı, AB ülkelerinde 

bölgesel tükenme ilkesi geçerli iken Türkiye'de uluslararası tükenmeye geçilmesinin sorunlar 

doğurabileceği, hükmün mevcut haliyle kalmasının yerinde olacağı, 

- Tasarıda uluslararası tükenme ilkesi benimsenirken çeşitli kamu kurumları ile sivil 

otoritelerin görüşlerinin alındığı, başta Ekonomi Bakanlığı olmak üzere Rekabet Kurumu, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, 

Adalet Bakanlığı, MÜSİAD, İEİS'nin uluslararası tükenme ilkesinin benimsenmesi 
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konusunda olumlu görüş verdiği, meri mevzuattaki tükenme hükmünün, yargılama makamları 

tarafından uluslararası tükenme rejimine yakın bir sistemin benimsendiği, çok sayıda 

tedarikçinin piyasaya mal sürmesi nedeniyle fiyatların düşeceği ve bu durumun tüketici refahı 

bakımından olumlu etkisi olacağı, uluslararası tükenmenin ihracatı olumsuz etkileyeceği 

yönündeki endişelerin ihracat yapılacak ülkenin benimsediği rejime de bağlı olduğu, bu 

bağlamda ihracat yapılacak ülkenin ulusal tükenmeyi benimsemiş olması halinde o ülkeye 

ihraca konu ürünlerin yalnız üreticiler tarafından sokulabileceği, rekabet hukuku bakımından 

en elverişli sistemin uluslararası tükenme olduğu,  

- Menfi tespit davasından önce zorunlu başvuru yolu olarak öngörülen ve dolayısıyla 

bir dava şartı niteliği taşıyan hak sahibine yapılacak bildirimin, tebliğ ve ispat bakımından 

uygulamada sorunlara yol açtığı için zorunluluk olmaktan çıkarılması ve bu bildirimin dava 

şartı olmadığının açıkça vurgulanması gerektiği, 

- Bildirimin dava şartı olmasının, uyuşmazlıkların yargı aşamasına taşınmadan çözüme 

kavuşturulması açısından faydalı olacağı, ancak bildirimin uluslararası tebligatlar bakımından 

sorunlara neden olabileceği, noterle yapılamaması halinde ise ispat bakımından sorunlar 

oluşabileceği ve uyuşmazlık çözüm sürecini uzatabileceği, bu nedenlerle bildirimin dava şartı 

olmamasının uygun olacağı,  

- Sınai mülkiyet haklarına ilişkin ihtiyati tedbir taleplerinde üretim araçlarına el 

konulmasının özellikle halk sağlığı ile ilgili sektörler bakımından üretime engel olabileceği, 

ekonomik faaliyeti sona erdirecek düzeyde hak kayıplarına neden olabileceği, el koymanın 

yalnız tecavüze konu üretimde kullanılan araçlarla sınırlı olması gerektiğine ilişkin düzenleme 

yapılması gerektiği,  

- İhtiyati tedbir niteliğinde üretim araçlarına el konulabilmesi için tecavüz oluşturan 

fiilin aynı zamanda cezai yaptırımı da gerektirmesi koşulunun aranması halinde hükmün 

marka tecavüzü dışında uygulanabilme kabiliyetinin oldukça azalacağı, zira, Tasarıda yalnız 

marka hakkına tecavüz halinde cezai yaptırım öngörüldüğü, el konulacak ürünlerin yalnız 

tecavüze konu ürünlerin üretiminde “münhasıran” kullanılan araçlara ilişkin olduğunun ifade 

edildiği, bununla birlikte münhasır kullanımın daha ayrıntılı şekilde ifade edilebileceği,  

- Vekillerin meslek birliği çatısı altında örgütlenmelerinin uygun olacağı, bu yolla 

mesleğin saygınlığının artacağı, mesleğe alınma ve faaliyeti sürdürme aşamalarında daha 

nitelikli bir sistem kurulacağı, marka vekilliği ve patent vekilliği unvanlarının yalnız Sicile 

kayıtlı vekiller tarafından kullanılması gerektiği, vekiller için bir meslek birliği kurulmasına 

gerek olmadığı, zira TOBB çatısı altında bu nitelikte faaliyetlerin sürdürülebileceği, vekillere 
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ilişkin disiplin hükümlerinin çerçevesinin çizilmesi ve soruşturma usulünün açıklığa 

kavuşturulması gerektiği, 

- Meslek birliği kurulmasının idari teşkilat içerisinde sorunlara neden olabileceği, bu 

nitelikte bir birliğin kurulmasına gerek olmadığı, zira TPE tarafından yapılan işlem ve 

denetimler ile TOBB çatısı altında gerçekleştirilecek faaliyetlerin amaca ulaşmak bakımından 

yeterli olduğu, disiplin usulünün belirli hâle getirilmesinin ise daha nitelikli bir sistem için 

yerinde bir görüş olduğu, 

ifade edilmiştir. 

Bu görüşmeleri müteakip Tasarı’nın maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının; 

- 1 ila 19'uncu maddeleri aynen, 

- 20'nci maddesinin ikinci fıkrası, hükmün daha iyi ifade edilebilmesini teminen  

redaksiyona tabi tutulmak suretiyle, 

- 21'inci maddesi aynen, 

- 22'nci maddesi, dördüncü fıkrasında yer alan "yayımlama" ibaresinin "yayım" olarak 

redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 23'üncü maddesi; markaların yenilenmesi için öngörülen sürenin korumanın sona 

erdiği ayın son günü olarak düzenlenmiş olması sürelerin başlangıcı ve sona ermesi 

konusunda karışıklıklara neden olabileceğinden değişiklik yapılması suretiyle, 

- 24 ila 29'uncu maddeleri aynen, 

- 30'uncu maddesi; soruşturmalarda hâkim tarafından verilmesi gereken kararları 

almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemek amacıyla 18/6/2014 tarihli 

ve 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 

kurulan sulh ceza hâkimliklerinin koruma tedbirlerine karar verilmesi hususunda özel olarak 

yetkilendirilmiş hâkimlikler olduğundan ve söz konusu fıkra ile hâlihazırda işleyen sistemin 

bozulmasının çeşitli sakıncaları beraberinde getirebileceğinden sekizinci fıkranın madde 

metninden çıkarılması suretiyle, 

- 31 ila 68'inci maddeleri aynen,  

- 69'uncu maddesi; tasarımların yenilenmesi için öngörülen sürenin, korumanın sona 

erdiği ayın son günü olarak düzenlenmiş olması sürelerin başlangıcı ve sona ermesi 

konusunda karışıklıklara neden olabileceğinden değişiklik yapılması suretiyle, 

- 70 ila 81'inci maddeleri aynen, 

- 82'nci maddesi, üçüncü fıkrası madde içindeki ifade birliğinin sağlanması amacıyla 

redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 
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- 83 ila 121'inci maddeleri aynen, 

- 122'nci maddesi; Tasarıda kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlarda hak 

sahipliğini düzenleyen maddenin proje bazlı faaliyetleri kapsadığı, 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu 

kapsamındaki desteklerde uygulanmayacağı hususuna açıklık getirilmesi bakımından Ar-Ge 

Kanunu kapsamındaki faaliyetlerin madde kapsamı dışında bırakılacağı yönünde maddeye 

yeni bir fıkra eklenmesi suretiyle, 

- 123 ila 128'inci maddeleri aynen, 

- 129'uncu maddesi; mahkemelerin zorunlu lisansa karar verecekleri süreye belirlilik 

kazandırılmasına ilişkin meri mevzuatta yer alan bir aylık sürenin benimsenmesi ve rekabetin 

engellenmesi, bozulması ve/veya kısıtlanması sebebiyle zorunlu lisans hususlarında Rekabet 

Kurumu tarafından karar verilmesinin faydalı olacağından hareketle değişiklik yapılması 

suretiyle, 

- 130 ila 137'nci maddeleri aynen, 

- 138'inci maddesi; patentin sağladığı korumanın kapsamının aşılmasının hükümsüzlük 

sebebi sayılması amacıyla birinci fıkraya yeni bir bendin eklenmesi suretiyle, 

- 139 ila 147'nci maddeleri aynen, 

- 148'inci maddesi; resmî şekil ifadesine açıklık kazandırılması amacıyla noter 

tarafından onaylanma hususunun eklenmesi suretiyle, 

- 149'uncu  maddesi; “münhasıran” ibaresine açıklık getirmek amacıyla el koymanın 

tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde yapılmasını 

teminen birinci fıkranın (d) bendinin değiştirilmesi suretiyle, 

- 150 ila 153'üncü maddeleri aynen, 

- 154'üncü maddesi; bildirimin uluslararası tebligatlar bakımından sorunlara neden 

olabileceği, noterle yapılamaması halinde ise ispat bakımından sorunlar oluşabileceği ve 

uyuşmazlık çözüm sürecini uzatabileceği, bu nedenlerle bildirimin dava şartı olmamasının 

uygun olacağı gerekçesiyle birinci fıkrada değişiklik yapılması suretiyle, 

- 155'inci maddesi aynen, 

- 156'ncı maddesi; fikri ve sınai haklar hukuk ve ceza mahkemelerinin kuruluş ve yargı 

çevresinin belirlenmesine ilişkin hükmün, bu konuları düzenleyen genel kanun niteliğindeki 

5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 

Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna uyumlu hale getirilmesi amacıyla söz konusu 

mahkemelerin kuruluşuna ilişkin hükmün Tasarıda açıkça yer alması amacıyla birinci 

fıkrasının değiştirilmesi suretiyle, 

- 157 ve 158'inci maddeleri aynen, 
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- 159'uncu maddesi, “münhasıran” ibaresine açıklık getirmek amacıyla el koymanın 

tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde yapılmasını 

teminen ikinci fıkranın (b) bendinin değiştirilmesi suretiyle, 

- 160 ila 167'nci maddeleri aynen, 

- 168'nci maddesi; eğitim merkezlerinin bir akademi bünyesinde teşkilatlanmasını 

teminen değiştirilmesi suretiyle, 

- 169 ila 181'inci maddeleri aynen, 

- 182'nci maddesi; marka ve patent vekillerinin disiplin soruşturması usulüne ilişkin 

eksikliklerin giderilmesi amacıyla değişiklik yapılması suretiyle, 

- 183 ila 187'inci maddeleri aynen, 

- 156'ncı madde ile kurulması öngörülen ihtisas mahkemelerinin 5846 sayılı Kanunda 

düzenlenen hukuki ilişkilerden doğan dava ve işlerde de görevli olduğuna ilişkin bir hükmün 

yeni 188'inci madde olarak ihdas edilmesi suretiyle, 

- 188'inci maddesi; yürürlükten kaldırılan KHK'lerde değişiklik yapan 566 sayılı 

KHK'nın de yürürlükten kaldırılmasını teminen değiştirilmesi suretiyle 189'uncu madde 

olarak, 

- Geçici 1, 2, 3 ve 4'üncü maddeleri aynen, 

- Markaların ve tasarımların yenilenmesi için öngörülen süreye ilişkin Tasarının 23 ve 

69'uncu maddelerinde yapılan değişiklikler sonucunda marka ve tasarım sahiplerinin hak 

kaybına uğramasının engellenmesi amacıyla yeni geçici 5'inci maddenin ihdas edilmesi 

suretiyle, 

- Yürürlükten kaldırılması öngörülen 551, 554, 555 ve 556 sayılı KHK'lerin ilgili 

maddeleri ile kurulmuş olan ihtisas mahkemelerinin bu Kanunla kurulan mahkemeler olarak 

kabul edilmesi ve bu mahkemelerde derdest olan davaların görülmesine devam olunması 

amacıyla yeni geçici 6'ncı maddenin ihdas edilmesi suretiyle, 

- 189'uncu maddesi; markaların ve tasarımların yenilenmesi için öngörülen süreye 

ilişkin Tasarının 23 ve 69'uncu maddelerinde yapılan değişiklikler sonucunda marka ve 

tasarım sahiplerinin hak kaybına uğramasının engellenmesi amacıyla değişiklik yapılması 

suretiyle 190'ıncı madde olarak, 

- 190'ıncı maddesi 191'inci madde olarak aynen, 

kabul edilmiştir. 

Metnin tamamı kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller çerçevesinde 

redaksiyona tabi tutulmuştur. 
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Alt Komisyonda Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı’nın adının “Sınai Haklar Kanunu 

Tasarısı ve Tasarıda geçen “Sınai Mülkiyet” ve “Sınai Mülkiyet Hakları” ifadelerinin ise 

“Sınai Hak” ve “Sınai Haklar” şeklinde değiştirilmesi hususunun Komisyon görüşmelerinde 

tekrar değerlendirilerek karara bağlanması yönünde görüş birliği oluşmuştur. 

Raporumuz, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

Başkanlığına saygı ile arz olunur. 
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MUHALEFET ŞERHİ

1 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ 

KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas No  : 1/699 04/05/2016 

SINAİ MÜLKİYET KANUN TASARISI 
  ALT KOMİSYON RAPORU 

Bakanlar Kurulunca, 6/4/2016 tarihinde Başkanlığa sunulan ve Başkanlıkça 8/4/2016 

tarihinde tali komisyon olarak Adalet Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Milli 

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale 

edilen 1/699 esas numaralı “Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı” Komisyonumuzun 26/4/2016 

tarihinde Hükümeti temsilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK ile Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği 

Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TOBB, 

TESK, MÜSİAD, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, 

Türkiye İlaç Sanayi Derneği, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, Türkiye İhracatçılar Meclisi, 

Patent ve Marka Vekilleri Derneği, YASED ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin 

katılımlarıyla yaptığı 6. Birleşiminde incelenip görüşülmüştür.   

Verilen önerge doğrultusunda, Tasarının daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini 

teminen bir Alt Komisyon kurulmasına karar verilmiştir.

Bolu Milletvekili Ali ERCOŞKUN’un başkanlığında, Denizli Milletvekili Şahin TİN, 

İstanbul Milletvekili Hasan SERT, Gaziantep Milletvekili Mehmet ERDOĞAN, İzmir Milletvekili 

Tacettin BAYIR, Hatay Milletvekili Mehmet N. AHRAZOĞLU ve Van Milletvekili Adem 

GEVERİ’den oluşan Alt Komisyon; 27 Nisan ve 3 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirdiği 

toplantılarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, Adalet Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gıda, Tarım Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri 

Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 

TÜBİTAK, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, TOBB, MÜSİAD, TÜSİAD, Fikri Mülkiyet 

Hakları Koruma Derneği, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, Türkiye İlaç Sanayi Derneği, İlaç 

Endüstrisi İşverenler Sendikası, Türkiye İhracatçılar Meclisi, YASED, Patent ve Marka Vekilleri 

Derneği, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşları 

temsilcilerinin katılımlarını da sağlamak suretiyle yapmış olduğu çalışmalarını tamamlamıştır. 
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Tacettin	Bayır
İzmir
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MUHALEFET ŞERHİ
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Mehmet	Necmettin	Ahrazoğlu
Hatay
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ALT	KOMİSYON	METNİ
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 

Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi

 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 13/5/2016

        Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

 Esas No: 1/699

 Karar No: 7

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanarak 6/4/2016 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 8/4/2016 tarihinde tali komisyon olarak Adalet 
Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna, 
esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 1/699 esas numaralı “Sınai Mülkiyet Kanunu 
Tasarısı” hakkında ayrıntılı inceleme yapılabilmesi amacıyla, Komisyonumuzun 26/4/2016 tarihli 
toplantısında Alt Komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. Söz konusu Alt Komisyon, 27/4/2016 ve 
3/5/2016 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantılar sonucunda hazırladığı raporu 4/5/2016 tarihinde 
Komisyonumuza sunmuştur.

Komisyonumuzun 5/5/2016 ve 11/5/2016 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantılara Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türk 
Patent Enstitüsü, Rekabet Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma 
Derneği, Patent ve Marka Vekilleri Derneği, Türkiye İlaç Sanayi Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, 
Uluslararası Yatırımcılar Derneği, MÜSİAD, TESK, TOBB ve TÜSİAD temsilcileri katılmıştır.

1/699 esas numaralı Tasarı ve gerekçeleri incelendiğinde;
- Uluslararası sözleşmeler ve Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyumun artırılması, nitelikli 

ve etkin işleyen çağdaş bir sınai mülkiyet sistemine geçişin sağlanması için mevcut sistemin revize 
edilmesi gerekliliği nedeniyle marka, coğrafi işaret, tasarım, patent ve faydalı model haklarına ilişkin 
önemli yenilikler getiren düzenlemelerin yapılması ve mevcut sistemde yer almayan geleneksel ürün 
adı korumasının sisteme dahil edilmesi,

- Tescilli markaların piyasada daha etkin olarak kullanımını sağlamak ve kullanılması düşünülmeyen 
mal ve hizmetler için marka tescil talebinde bulunulmasının önüne geçmek amacıyla yayıma itiraz 
eden taraftan kullanıma ilişkin bilgi ve belgeler sunulmasının talep edilmesini sağlayan bir düzenleme 
getirilmesiyle markaların kullanımının özendirilmesi,

- Geleneksel ürün adının tescil yoluyla korunmasına ilişkin düzenleme getirilmesi, coğrafi işaret ve 
geleneksel ürün adı başvurularının yayımlanması suretiyle tescil maliyetinin büyük kısmını oluşturan 
ilan ücretlerinin ortadan kaldırılması ve ilan süresinin altı aydan üç aya indirilmesiyle tescil sürecinin 
kısaltılması,
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- Kurum kararlarına itiraz imkânı getirilmesi ve coğrafi işaretli ürünlerin denetimine ilişkin rapor 
sunma sıklığının on yıldan iki yıla indirilmesiyle denetimin etkin hale getirilmesi ve denetim raporu 
sunulmamasının yaptırıma bağlanması,

- Coğrafi işaret ile birlikte kullanılacak ambleme ilişkin düzenleme yapılması, bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler, üretimde yeni metotların geliştirilmesi, iklim değişikliği gibi nedenlerle ürün 
özelliklerinde meydana gelebilecek değişikliklerin sicile kaydedilebilmesine imkân veren düzenleme 
yapılması gibi coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı haklarına ilişkin önemli yenilikler getirilmesi,

- İlgili mevzuattaki “endüstriyel tasarımlar” ifadesinin “tasarımlar” şeklinde değiştirilmesiyle her 
türlü tasarımın koruma kapsamına alınması,

- Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı tasarımların resen reddedilmesine ilişkin düzenleme 
getirilmesi,

- Özgün tasarımların tescil yoluyla koruma altına alınması amacıyla yeni olmadığı anlaşılan 
tasarım başvurularının resen reddedilmesine yönelik hüküm getirilmesi,

- Yayımlanmış tasarım tescillerine ilişkin altı aylık ilan süresinin üç aya indirilmesi ile tescil 
sürecinin kısaltılması,

- AB mevzuatıyla uyumlu olarak birleşik ürünün görünmeyen parçalarının tasarım korumasının 
kapsamı dışına çıkarılmasıyla, oluşan hak kayıplarının önlenmesi ve birleşik ürünün onarım amacıyla 
kullanımındaki üç yıllık korumaya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımlayacağı liste ile 
istisna getirilmesi,

- Tescilsiz tasarımlara üç yıllık koruma getirilerek piyasada oluşan karmaşanın önüne geçilmesi,
- Üniversite öğretim elemanlarının tasarımlarının tasarım hakkı sahipliğinin üniversitelere 

bırakılması ve tasarımın ticarileştirilmesinden elde edilen gelirin en az yarısının tasarımı yapan öğretim 
elemanına ait olması,

- Hak sahiplerine etkin koruma sağlamayan incelemesiz patent sisteminin kaldırılması ve faydalı 
model başvurularında araştırma raporu düzenleme zorunluluğunun getirilmesi,

- Patent verilme süreçlerinin basit ve hızlı bir yapıya kavuşturulması ve bu süreçlere ilişkin 
uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi,

- Üniversitelerdeki mevcut buluş potansiyelinin ortaya çıkarılması ve patent yoluyla üniversitelerin 
kurumsal altyapısı kullanılarak buluşların ekonomiye kazandırılması amacıyla üniversite mensuplarının 
buluşlarının hak sahipliğinin yükseköğretim kurumlarına verilmesi ve buluştan elde edilen gelirin en az 
üçte birinin buluşu yapan öğretim elemanına verilmesi,

- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşların teşvik 
edilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile ticari firmalar arasındaki iş birliğinin teşvik edilmesi,

- Verilen patentlere tescil sonrası altı aylık süreyle itiraz edilebilmesinin sağlanması ve böylece 
patent verildikten sonra iptal için sadece mahkemeye gidilmesi prosedürünün değiştirilmesi,

- Marka Uzmanı ve Marka Uzman Yardımcısı ile Patent Uzmanı ve Patent Uzman Yardımcısı 
kadrolarının, Sınai Mülkiyet Uzmanı ve Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrolarına dönüştürülmesi,
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- Fikri Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezinin kurulmasıyla telif ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin 

eğitim faaliyetlerinin etkin hale getirilmesi,

- Marka ve Patent Vekilliği meslek kurallarının tanımlanması, disiplin hukukunun belirlenmesi ve 

bu suretle mesleğin kural dışı pratiklerden olumsuz etkilenmesinin önlenmesi,

öngörülmektedir.

Komisyonumuzun 5/5/2016 tarihli toplantısında, Alt Komisyon tarafından hazırlanan metnin esas 

alınarak görüşmelerin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.

Alt Komisyon metninin;

- 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 24, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 ve 37’nci maddeleri aynen,

- 2, 5,11, 14, 16,17,18,19, 20,21, 22,23, 25,26, 27, 28 ve 32’nci maddeleri Türk Patent Enstitüsünün 

adını Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirilmesi nedeniyle “Enstitü” ibarelerinin “Kurum” 

şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

- 38’inci maddesi; coğrafi işaretlerin tek bir üreticiyi değil, belirli şartlar altında üretim yapan 

kişilerin tümünü korumasından ve coğrafi işaret tescilini yaptıran hak sahibine maddi getiriden ziyade 

coğrafi işarete konu olan ürünün üreticileri için ortak bir kullanım hakkı sağlamasından dolayı görüş 

için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ücret talep edilmesi halinde söz konusu ücretin Türk Patent 

ve Marka Kurumu tarafından ödenmesi amacıyla dördüncü fıkrasının değiştirilmesi ve “Enstitü” 

ibarelerinin “Kurum” şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

- 39,42,44 ila 48, 53 ila 60, 62,65, 68,70,71,73 ila 78, 81 ila 89,93,95,101,102, 105 ila 109, 112 ila 

115, 117 ila 121’inci maddeleri aynen,

- 40, 41, 43, 49, 50, 51, 52, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 72, 79, 80, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 

104, 110, 111 ve 116’ncı maddeleri yukarıda açıklanan gerekçe doğrultusunda “Enstitü” ibarelerinin 

“Kurum” şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

- 122’nci maddesi; 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde veya 26/6/2001 

tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan teknoloji geliştirme 

bölgelerindeki firmaların tüm buluşları için kamuya bildirim zorunluluğu ve gelir paylaşımının 

gündeme gelme olasılığının bulunması nedeniyle hem bu riskin önlenmesi hem de kamu destekli proje 

tanımının netleştirilmesi amacıyla altıncı fıkrasının değiştirilmesi suretiyle,

- 123, 124 ve 128’inci maddeleri “Enstitü” ibarelerinin “Kurum” şeklinde redaksiyona tabi 

tutulması suretiyle, 

- 125,126 ve 127’nci maddeleri aynen,

- 129’uncu maddesi; söz konusu sürenin konunun özelliği, sunulacak evrak göz önüne alındığında 

kısıtlayıcı nitelikte olması ve ayrıca süre konusunun takdire bırakılmadan bir ay olarak düzenlenmesinin 

daha uygun olacağından hareketle ikinci fıkranın son cümlesinde yer alan “bir aydan fazla olmamak 

üzere süre verilir” ibaresinin “bir ay süre verilir” şeklinde değiştirilmesi suretiyle,
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- 130 ila 137, 141 ve 142’nci maddeleri aynen,

- 138,139,140’ıncı maddeleri; “Enstitü” ibarelerinin “Kurum” şeklinde redaksiyona tabi tutulması 

suretiyle,

- 143’üncü maddesi, başvuru sahibinin başvuruyla birlikte veya herhangi bir bildirime gerek 

olmaksızın başvuru tarihinin kesinleşmesinden itibaren iki ay içinde ücretini ödeyerek ve yönetmelikte 

belirtilen şartlara uygun olarak araştırma talebinde bulunması amacıyla değiştirilmesi ve “Enstitü” 

ibarelerinin “Kurum” şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

- 144 ila 146, 148 ila 155, 157, 158, 159, 162 ila 164, 166, 169, 170, 173, 176 ila 178’inci maddeleri 

aynen,

- 179’uncu maddesi, çerçevesinde yer alan “yürürlükten kaldırılmıştır” ibaresinin kanun yapım 

tekniği doğrultusunda “metinden çıkarılmıştır” şeklinde ve “Enstitü” ibarelerinin “Kurum” şeklinde 

redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

- 147, 156, 160, 161, 165, 167, 168, 171, 172, 174, 175, 180, 181, 182’nci maddelerinde yer alan 

“Enstitü” ibarelerinin “Kurum” şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

-183’üncü maddesi; Türk Patent Enstitüsünün adının Türk Patent ve Marka Kurumu olarak 

değiştirilmesi nedeniyle kadro cetvellerinde gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla birinci fıkrasına 

bağlı Tasarıya ekli (1), (2) ve (3) sayılı listelerin değiştirilmesi, bu değişiklik doğrultusunda 190 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamede Türk Patent Enstitüsüne ait bölümün Türk Patent ve Marka Kurumu 

olarak değiştirilmesi. Enstitüdeki Marka Uzmanı ve Patent Uzmanı kadrolarının Sınai Mülkiyet Uzmanı 

Marka Uzman Yardımcısı ve Patent Uzman Yardımcısı kadrolarının Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı 

olarak değiştirilmesi suretiyle,

-184’üncü maddesi, Türk Patent Enstitüsünün adının Türk Patent ve Marka Kurumu olarak 

değiştirilmesi nedeniyle mevcut Enstitü Başkanı ve Başkan yardımcılarının durumlarına ilişkin 

düzenleme yapılması amacıyla 5000 sayılı Kanuna eklenen geçici 3’üncü maddenin birinci fıkrasının 

değiştirilmesi suretiyle,

-185’inci maddesi aynen,

-186’ncı maddesi, Türk Patent Enstitüsünün adının Türk Patent ve Marka Kurumu olarak 

değiştirilmesi nedeniyle 492 sayılı Harçlar Kanununun ilgili yerlerinde terim birliği sağlanması 

amacıyla gerekli değişikliklerin yapılması suretiyle,

-187’nci maddesi, Türk Patent Enstitüsünün adının Türk Patent ve Marka Kurumu olarak 

değiştirilmesi nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili yerlerinde yeni kadro 

unvanlarına ilişkin terim birliği sağlanması amacıyla gerekli değişikliklerin yapılması suretiyle,
- Enstitünün görev ve sorumlulukları ile idari yapı içerisindeki yeri dikkate alındığında genel 

olarak eğitim ve akademik birimler için kullanılan “Enstitü” ifadesi yerine “Kurum” ifadesinin 
kullanılmasının daha uygun olması ve “marka” ifadesine de Kurum isminde yer verilerek Kurumun 
iki ana hizmet alanının Kurum adında yer almasının sağlanması amaçları doğrultusunda “Türk Patent 
Enstitüsü” isminin “Türk Patent ve Marka Kurumu” şeklinde; ayrıca, Kurumun fiilen en sık kullanılan 
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kısa isminin, bu ismin Kurum için farkındalığı ve ayırt ediciliği yüksek bir ifade olması nedeniyle 
“TÜRKPATENT” şeklinde değiştirilmesi ve bu değişikliğe bağlı ifade birliğinin sağlanmasına yönelik 
olarak 5000 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kanun ve 5147 sayılı Kanunda gerekli değişikliklerin yapılmasını 
teminen Komisyon metninde 188’inci madde olarak yer alan yeni bir maddenin ihdas edilmesi ve diğer 
maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle,

- 188’inci maddesi 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 76’ncı 
maddesinin birinci fıkrasında yapılması öngörülen değişiklikte yer alan “birinci fıkrası uyarınca 
kurulan” ibaresinin “birinci fıkrasında belirtilen” şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle 189’uncu 
madde olarak,

- Diğer mevzuatta Türk Patent Enstitüsüne yapılan atıfların, isim değişikliğine uygun olarak 
Türk Patent ve Marka Kurumuna; Marka Uzmanı ve Patent Uzmanı ile Marka Uzman Yardımcısı ve 
Patent Uzman Yardımcısına yapılmış olan atıfların, Sınai Mülkiyet Uzmanı ve Sinai Mülkiyet Uzman 
Yardımcısına yapılması amacıyla Komisyon metninde 190’ıncı madde olarak yer alan yeni bir madde 
ihdas edilmesi ve diğer maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle,

-  189’uncu maddesi, teselsül sebebiyle 191’inci madde olarak aynen,
-  Geçici 1 ila 3’üncü maddeleri aynen,
- Geçici 4’üncü maddesi, “Enstitü” ibarelerinin “Kurum” şeklinde redaksiyona tabi tutulması 

suretiyle,
Geçici 5’inci maddesi, markaların yenilenmesi için öngörülen süreye dair Kanunun 23’üncü 

maddesi ile tasarımların yenilenmesi için öngörülen süreye dair 69’uncu maddesinde yapılan 
değişiklikler sonucunda, marka ya da tasarım sahiplerinin hak kaybına uğramasını engellemek için 
yürürlüğü ertelenen ilgili maddelerin oluşturduğu boşluğun doldurulması amacıyla değişiklik yapılması 
suretiyle,

- Geçici 6’ncı maddesi aynen,
- 190’ıncı maddesi teselsül sebebiyle 192’nci madde olarak aynen,
- 191’inci maddesi teselsül sebebiyle 193’üncü madde olarak aynen, 
kabul edilmiştir.
Tasarının tamamı, yapılan değişiklikler de dikkate alınarak kanunların yapılmasındaki esas ve 

usullere uygunluğunun sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulmuştur.
İçtüzük’ün 45’inci maddesi uyarınca Tasarının Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonun 

temsil edilmesi amacıyla Denizli Milletvekili Şahin TİN, Bolu Milletvekili Ali ERCOŞKUN, İstanbul 
Milletvekili Hasan SERT ve Yozgat Milletvekili Abdülkadir AKGÜL özel sözcü olarak seçilmiştir.

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



‒ 187 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 341)

 Başkan Başkanvekili Sözcü
	 Ziya	Altunyaldız	 Harun	Karacan	 Mehmet	Galip	Ensarioğlu
 Konya Eskişehir Diyarbakır
  (Son toplantıya katılamadı) (Son toplantıya katılamadı)
 Kâtip Üye Üye
	 Şahin	Tin	 Ali	Ercoşkun	 Emin	Haluk	Ayhan
 Denizli Bolu Denizli
 (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Son toplantıya katılamadı,
   muhalefet şerhi ektedir)
 Üye Üye Üye
	 Kazım	Arslan	 Metin	Bulut	 Akif	Ekici
  Denizli Elazığ Gaziantep
 (Muhalefet şerhi eklidir) (Son toplantıya katılamadı) (Muhalefet şerhi ektedir)
 Üye Üye Üye
	 Mehmet	Erdoğan	 Mehmet	Necmettin	Ahrazoğlu	 İrfan	Bakır
 Gaziantep Hatay Isparta
  (Son toplantıya katılamadı, (Son toplantıya katılamadı,
  muhalefet şerhi ektedir) muhalefet şerhi ektedir)
 Üye Üye Üye
 Didem	Engin	 Hasan	Sert	 Nureddin	Nebati
 İstanbul İstanbul İstanbul
 (Muhalefet şerhi ektedir) (Bu raporun özel sözcüsü) (Son toplantıya katılamadı)
 Üye Üye Üye
	 Osman	Boyraz	 Necip	Kalkan	 Tacettin	Bayır
 İstanbul İzmir İzmir
   (Son toplantıya katılamadı,
   muhalefet şerhi ektedir)
 Üye Üye Üye
	 Mehmet	Uğur	Dilipak	 Tahsin	Tarhan	 Zeki	Aygün
 Kahramanmaraş Kocaeli Kocaeli
  (Muhalefet şerhi ektedir) 
 Üye Üye Üye
 Hacı	Özkan	 Adem	Geveri	 Abdulkadir	Akgül
 Mersin Van Yozgat
  (Son toplantıya katılamadı, (Bu raporun özel sözcüsü)
  muhalefet şerhi ektedir)
  



‒ 188 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 341)



‒ 189 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 341)



‒ 190 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 341)



‒ 191 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 341)



‒ 192 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 341)

	 İrfan	Bakır	 Kazım	Arslan	 Akif	Ekici
  Isparta Denizli Gaziantep

	 Tacettin	Bayır	 Tahsin	Tarhan	 Didem	Engin
 İzmir Kocaeli İstanbul
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	 	 	 Adem	Geveri
   Van
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	 Emin	Haluk	Ayhan	 Mehmet	Necmettin	Ahrazoğlu
 Denizli Hatay
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(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

SINAİ MÜLKİYET KANUNU TASARISI
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile 

geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal 
ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır.

(2) Bu Kanun; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına 
ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai 
yaptırımları kapsar.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Amblem: Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının bu Kanun hükümlerine uygun olarak 

tescil edilmiş olduğunu gösteren ve Enstitü tarafından oluşturulan; tescil edildiği adla birlikte ürün 
veya ambalajı üzerinde kullanılan ya da niteliği gereği ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde 
kullanılamadığı durumlarda kolayca görülebilecek şekilde hak sahibi kullanıcılar tarafından uygulanan 
ve coğrafi işaretler bakımından kullanılması zorunlu olan işareti,

b) Bitki çeşidi: Bir veya birden fazla genotipin ortaya çıkardığı bazı özellikleri ile tanımlanan, 
aynı tür içindeki diğer genotiplerden en az bir tipik özelliğiyle ayrılan ve değişmeksizin çoğaltılmaya 
uygunluğu bakımından bir birim olarak kabul edilen en küçük taksonomik kısım içerisinde yer alan 
bitki grubunu,

c) Biyolojik materyal: Genetik bilgi içeren ve kendi kendine üreyebilen ya da bir biyolojik sistemde 
üretilebilen herhangi bir maddeyi,

ç) Bülten: Yayım ortamının türüne bakılmaksızın bu Kanunda belirtilen hususların yayımlandığı 
ilgili yayını,

d) Çalışan: Özel hukuk sözleşmesi veya benzeri bir hukuki ilişki gereğince, başkasının hizmetinde 
olan ve bu hizmet ilişkisini işverenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak kişisel bir bağımlılık içinde 
ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişiler ile kamu görevlilerini,

e) Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,
f) Kurul: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Kurulu,
g) Marka vekili: Marka, tasarım ve coğrafi işaret ile geleneksel ürün adlarına ilişkin konularda, hak 

sahiplerini Enstitü nezdinde temsil eden kişileri,
ğ) Paris Sözleşmesi: 8/8/1975 tarihli ve 7/10464 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 

Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20/3/1883 tarihli 
Sözleşmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından usulüne göre yürürlüğe konulmuş bu Sözleşme ile ilgili 
değişiklikleri,

h) Patent vekili: Patent, faydalı model ve tasarım haklarına ilişkin konularda, hak sahiplerini 
Enstitü nezdinde temsil eden kişileri,

ı) Sınai mülkiyet hakkı: Markayı, coğrafi işareti, tasarımı, patent ve faydalı modeli,
i) Sicil: Sınai mülkiyet hakları ile geleneksel ürün adlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı kayıt 

ortamını,

HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN
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SINAİ MÜLKİYET KANUNU TASARISI
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler
Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile 

geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal 
ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır.

(2) Bu Kanun; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına 
ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai 
yaptırımları kapsar.

Tanımlar 
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Amblem: Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının bu Kanun hükümlerine uygun olarak 

tescil edilmiş olduğunu gösteren ve Kurum tarafından oluşturulan; tescil edildiği adla birlikte ürün 
veya ambalajı üzerinde kullanılan ya da niteliği gereği ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde 
kullanılamadığı durumlarda kolayca görülebilecek şekilde hak sahibi kullanıcılar tarafından uygulanan 
ve coğrafi işaretler bakımından kullanılması zorunlu olan işareti,

b) Bitki çeşidi: Bir veya birden fazla genotipin ortaya çıkardığı bazı özellikleri ile tanımlanan, 
aynı tür içindeki diğer genotiplerden en az bir tipik özelliğiyle ayrılan ve değişmeksizin çoğaltılmaya 
uygunluğu bakımından bir birim olarak kabul edilen en küçük taksonomik kısım içerisinde yer alan 
bitki grubunu,

c) Biyolojik materyal: Genetik bilgi içeren ve kendi kendine üreyebilen ya da bir biyolojik sistemde 
üretilebilen herhangi bir maddeyi,

ç) Bülten: Yayım ortamının türüne bakılmaksızın bu Kanunda belirtilen hususların yayımlandığı 
ilgili yayını, 

d) Çalışan: Özel hukuk sözleşmesi veya benzeri bir hukuki ilişki gereğince, başkasının hizmetinde 
olan ve bu hizmet ilişkisini işverenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak kişisel bir bağımlılık içinde 
ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişiler ile kamu görevlilerini, 

e) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,
f) Kurul: Yeniden Inceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Kurulu,
g) Marka vekili: Marka, tasarım ve coğrafi işaret ile geleneksel ürün adlarına ilişkin konularda, hak 

sahiplerini Kurum nezdinde temsil eden kişileri,
ğ) Paris Sözleşmesi: 8/8/1975 tarihli ve 7/10464 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 

Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir Ittihat Ihdas Edilmesine Dair 20/3/1883 tarihli 
Sözleşmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından usulüne göre yürürlüğe konulmuş bu Sözleşme ile ilgili 
değişiklikleri,

h) Patent vekili: Patent, faydalı model ve tasarım haklarına ilişkin konularda, hak sahiplerini 
Kurum nezdinde temsil eden kişileri, 

ı) Sınai mülkiyet hakkı: Markayı, coğrafi işareti, tasarımı, patent ve faydalı modeli,
i) Sicil: Sınai mülkiyet hakları ile geleneksel ürün adlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı kayıt 

ortamını, 

SANAYI, TICARET, ENERJI, TABII KAYNAKLAR, BILGI VE 
TEKNOLOJI KOMISYONUNUN KABUL ETTIĞI METIN
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j) Ücret: Bu Kanun kapsamında yer alan hizmetlere ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre 
Enstitü tarafından belirlenen varsa vergi ve harç dahil ücreti,

ifade eder.
Korumadan yararlanacak kişiler
MADDE 3- (1) Bu Kanunla sağlanan korumadan;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan 

gerçek veya tüzel kişiler,
c) Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru 

hakkına sahip kişiler,
ç) Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı 

koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler,
yararlanır.

BİRİNCİ KİTAP
Marka

BİRİNCİ KISIM
Marka Hakkı ve Kapsamı

Marka olabilecek işaretler
MADDE 4- (1) Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından 

veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık 
ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları 
dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak 
üzere her tür işaretten oluşabilir.

Marka tescilinde mutlak ret nedenleri
MADDE 5- (1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez.
a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.
b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.
c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya 

malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer 
özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte 
tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.

d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna 
mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak 
içeren işaretler.

e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde 
etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren 
işaretler.

f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.
g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.
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j) Ücret: Bu Kanun kapsamında yer alan hizmetlere ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre 
Kurum tarafından belirlenen varsa vergi ve harç dahil ücreti, 

ifade eder.
Korumadan yararlanacak kişiler
MADDE 3- (1) Bu Kanunla sağlanan korumadan; 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 
b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan 

gerçek veya tüzel kişiler,
c) Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru 

hakkına sahip kişiler, 
ç) Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı 

koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler,
yararlanır.

BİRİNCİ KİTAP
Marka

BİRİNCİ KISIM
Marka Hakkı ve Kapsamı

Marka olabilecek işaretler
MADDE 4- (1) Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından 

veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık 
ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları 
dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak 
üzere her tür işaretten oluşabilir. 

Marka tescilinde mutlak ret nedenleri 
MADDE 5- (1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez. 
a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.
b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.
c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya 

malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer 
özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler. 

ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte 
tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.

d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna 
mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak 
içeren işaretler.

e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde 
etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren 
işaretler. 

f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.
g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.
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ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu 
ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce 
tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.

h) Dini değerleri veya sembolleri içeren işaretler.
ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.
i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.
(2) Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler 

bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), 
(e) ve (d) bentlerine göre reddedilemez.

(3) Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat 
ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Enstitüye sunulması halinde birinci fıkranın (ç) bendine göre 
reddedilemez. Muvafakatnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Marka tescilinde nispi ret nedenleri
MADDE 6- (1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte 

başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya 
da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından 
ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın 
markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru marka 
sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında 
kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu 
reddedilir.

(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı 
veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz 
üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de 
ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar 
görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hallerde, aynı ya da benzer markanın tescil 
başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı 
mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine 
reddedilir.

(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif 
hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi halinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru 
reddedilir.

(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona 
ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan 
ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine 
reddedilir.

(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl 
içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren 
marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış 
olması şartıyla reddedilir.
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ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu 
ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce 
tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler. 

h) Dini değerleri veya sembolleri içeren işaretler.
ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.
i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler. 
(2) Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler 

bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), 
(c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez.

(3) Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat 
ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması halinde birinci fıkranın (ç) bendine göre 
reddedilemez. Muvafakatnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Marka tescilinde nispi ret nedenleri 
MADDE 6- (1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte 

başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya 
da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından 
ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın 
markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka 
sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında 
kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu 
reddedilir. 

(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı 
veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz 
üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de 
ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar 
görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hallerde, aynı ya da benzer markanın tescil 
başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı 
mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine 
reddedilir. 

(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif 
hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi halinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru 
reddedilir.  

(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona 
ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan 
ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine 
reddedilir.

(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl 
içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren 
marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış 
olması şartıyla reddedilir.
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(9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.
Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları
MADDE 7- (1) Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.
(2) Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibinin, izinsiz 

olarak yapılması halinde aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır.
a) Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde 

kullanılması.
b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle 

aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile 
ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.

c) Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı 
veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız 
bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki 
herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.

(3) Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması halinde, ikinci fıkra hükmü 
uyarınca yasaklanabilir.

a) İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.
b) İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla 

stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.
c) İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
ç) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
d) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması 

şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, 
yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.

e) İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
f) İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.
(4) Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayım tarihi itibarıyla 

hüküm ifade eder. Ancak marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka 
tescilinin ilan edilmiş olması halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru 
sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak 
tescilin yayımlanmasından önce karar veremez.

(5) Marka sahibi, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının 
aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez.

a) Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi.
b) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi 

kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması.
c) Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım 

amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hallerde kullanılması.
Markanın başvuru eserlerinde yer alması
MADDE 8- (1) Tescilli bir markanın, basılı olarak veya elektronik ortamda sunulan sözlük, 

ansiklopedi ya da başka bir başvuru eserinde, tescilli olduğu belirtilmeden jenerik ad izlenimi verecek 
şekilde yayımlanması durumunda, marka sahibinin talebine bağlı olarak yayımcı, elektronik ortamda 
sunulan eserlerde derhal, basılı eserlerde ise yayımın talebi takip eden ilk baskısında markanın tescilli 
olduğunu belirtmek suretiyle yanlışlığı düzeltir ya da markayı eserden kaldırır.
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(9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir. 
Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları
MADDE 7- (1) Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.
(2) Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibinin, izinsiz 

olarak yapılması halinde, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır.
a) Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde 

kullanılması.
b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle 

aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile 
ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.

c) Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı 
veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız 
bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki 
herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması. 

(3) Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması halinde, ikinci fıkra hükmü 
uyarınca yasaklanabilir.

a) Işaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması. 
b) Işareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla 

stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi. 
c) Işareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
ç) Işaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
d) Işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması 

şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, 
yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.

e) Işaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması. 
f) Işaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması. 
(4) Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayım tarihi itibarıyla 

hüküm ifade eder. Ancak marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka 
tescilinin ilan edilmiş olması halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru 
sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak 
tescilin yayımlanmasından önce karar veremez.

(5) Marka sahibi, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının 
aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez.

a) Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi.
b) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi 

kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması.
c) Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım 

amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hallerde kullanılması. 
Markanın başvuru eserlerinde yer alması
MADDE 8- (1) Tescilli bir markanın, basılı olarak veya elektronik ortamda sunulan sözlük, 

ansiklopedi ya da başka bir başvuru eserinde, tescilli olduğu belirtilmeden jenerik ad izlenimi verecek 
şekilde yayımlanması durumunda, marka sahibinin talebine bağlı olarak yayımcı, elektronik ortamda 
sunulan eserlerde derhal, basılı eserlerde ise yayımın talebi takip eden ilk baskısında markanın tescilli 
olduğunu belirtmek suretiyle yanlışlığı düzeltir ya da markayı eserden kaldırır. 
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Markanın kullanılması
MADDE 9- (1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği 

mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da 
kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir.
a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.
b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.
(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak 

kabul edilir.
Ticari vekil veya temsilci adına tescilli markaya ilişkin talepler
MADDE 10- (1) Marka sahibinin izni olmadan markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar 

benzerinin ticari vekil ya da temsilci adına tescilinin yapılması halinde, ticari vekil veya temsilcinin 
haklı bir sebebi yoksa marka sahibi mahkemeden, markasının kullanımının yasaklanmasını talep 
edebileceği gibi söz konusu tescilin kendisine devredilmesini de talep edebilir.

İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtiraz

BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Rüçhan Hakkı ve İnceleme

Başvuru şartları, sınıflandırma ve bölünme
MADDE 11- (1) Marka başvurusu;
a) Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu,
b) Marka örneğini,
c) Başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesini,
ç) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi,
d) Başvuru, ortak marka veya garanti markası için yapılmışsa 32 nci madde kapsamında 

düzenlenmiş teknik şartnameyi,
e) Rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi,
f) Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin 

alfabesindeki karşılığını,
kapsar.
(2) Her başvuruyla sadece bir markanın tescili talep edilebilir.
(3) Başvuruya konu mal veya hizmetler 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası 
Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşmasına göre sınıflandırılır. Enstitü, başvuruda yer alan mal veya 
hizmetlerin ait olduğu sınıflarda ve sınıf numaraları üzerinde gerekli düzeltmeleri yapabilir.

(4) Mal veya hizmetlerin aynı sınıflarda yer almaları benzer olduklarına, farklı sınıflarda yer 
almaları da benzer olmadıklarına karine teşkil etmez.

(5) Marka başvurusu, başvuru sahibinin talebi üzerine, tescil edilene kadar, başvuru kapsamındaki 
mal veya hizmetler bakımından iki ya da daha fazla başvuruya bölünebilir.

(6) Marka başvurusunda yer alan içerikte, marka örneğinde veya mal ya da hizmet listesinde 
değişiklikleri kapsamayan imla hataları ve açık maddi hatalar başvuru sahibinin talebi üzerine düzeltilir. 

(7) Başvuru, sınıflandırma ve bölünmeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
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Markanın kullanılması
MADDE 9- (1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği 

mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da 
kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir. 

(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir. 
a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması. 
b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.
(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak 

kabul edilir.
Ticari vekil veya temsilci adına tescilli markaya ilişkin talepler 
MADDE 10- (1) Marka sahibinin izni olmadan markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar 

benzerinin ticari vekil ya da temsilci adına tescilinin yapılması halinde, ticari vekil veya temsilcinin 
haklı bir sebebi yoksa marka sahibi mahkemeden, markasının kullanımının yasaklanmasını talep 
edebileceği gibi söz konusu tescilin kendisine devredilmesini de talep edebilir.  

İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtiraz

BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Rüçhan Hakkı ve İnceleme

Başvuru şartları, sınıflandırma ve bölünme
MADDE 11- (1) Marka başvurusu; 
a) Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu,
b) Marka örneğini,
c) Başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesini,
ç) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi,
d) Başvuru, ortak marka veya garanti markası için yapılmışsa 32 nci madde kapsamında 

düzenlenmiş teknik şartnameyi,
e) Rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi, 
f) Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin 

alfabesindeki karşılığını,
kapsar.
(2) Her başvuruyla sadece bir markanın tescili talep edilebilir.
(3) Başvuruya konu mal veya hizmetler 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası 
Sınıflandırılmasına Ilişkin Nis Anlaşmasına göre sınıflandırılır. Kurum, başvuruda yer alan mal veya 
hizmetlerin ait olduğu sınıflarda ve sınıf numaraları üzerinde gerekli düzeltmeleri yapabilir.

(4) Mal veya hizmetlerin aynı sınıflarda yer almaları benzer olduklarına, farklı sınıflarda yer 
almaları da benzer olmadıklarına karine teşkil etmez. 

(5) Marka başvurusu, başvuru sahibinin talebi üzerine, tescil edilene kadar, başvuru kapsamındaki 
mal veya hizmetler bakımından iki ya da daha fazla başvuruya bölünebilir. 

(6) Marka başvurusunda yer alan içerikte, marka örneğinde veya mal ya da hizmet listesinde 
değişiklikleri kapsamayan imla hataları ve açık maddi hatalar başvuru sahibinin talebi üzerine düzeltilir.

(7) Başvuru, sınıflandırma ve bölünmeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 
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Rüçhan hakkı ve etkisi
MADDE 12- (1) Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerden 

birinin uyruğunda olan ya da bu devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde 
yerleşim yeri veya işler durumda ticari müessesesi bulunan gerçek ya da tüzel kişiler veya bunların 
halefleri, bu devletlerin herhangi birinde yetkili mercilere markanın tescili için usulüne uygun olarak 
yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı aylık süre içinde, Paris Sözleşmesi hükümleri kapsamında 
aynı marka ve aynı mal veya hizmetler için Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından 
yararlanır. Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer. Rüçhan hakkından yararlanılabilmesi için 
ilk başvuru yapılan devletin yetkili makamından rüçhan hakkı belgesi alınması şarttır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen gerçek veya tüzel kişiler ya da bunların halefleri, Paris Sözleşmesi 
ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf olmayan herhangi bir devlette yaptıkları usulüne 
uygun marka başvurusuna dayanarak birinci fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde rüçhan hakkından 
yararlanır.

(3) Başvuruya konu markanın kullanılacağı mal veya hizmetleri Türkiye’de açılan ulusal ya da 
uluslararası sergilerde ya da Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf 
devletlerde açılan resmi ya da resmi olarak tanınan uluslararası sergilerde markayla birlikte teşhir 
eden ve markanın tasdikli örneğini ibraz eden 3 üncü maddede belirtilen gerçek veya tüzel kişiler, 
teşhir tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye’de aynı markanın tescili için başvuru yapma konusunda 
rüçhan hakkından yararlanır.

(4) Başvuruda belirtilen markanın kullanılacağı mal veya hizmetler, sergide görünür şekilde, 
resmi açılış tarihinden önce markayla birlikte teşhir edilmişse rüçhan hakkı süresi, malların sergiye 
konulduğu veya hizmetin teşhir edildiği tarihten itibaren başlar.

(5) Herhangi bir sergide teşhir edilmiş mal veya hizmetler bakımından birden çok başvuru 
yapılmışsa, bu mal veya hizmetleri ilk teşhir eden kişi, aynı zamanda teşhir edilmesi halinde ise ilk 
başvuruda bulunan kişi rüçhan hakkından yararlanır.

(6) Rüçhan hakkına dayanılarak başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan hakkının doğduğu tarihten sonra 
üçüncü kişiler tarafından yapılan ve rüçhan hakkına konu olan marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek 
kadar benzer olan ve aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetleri kapsayan başvurular reddedilir.

Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü
MADDE 13- (1) Başvuru sahibi, yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuruyla birlikte talep 

ücretini ödeyerek belirtir. Başvuru sahibi, rüçhan hakkı belgesini başvuru tarihinden itibaren üç ay 
içinde vermediği takdirde rüçhan hakkı talebi yapılmamış sayılır.

(2) Rüçhan hakkının hüküm ve sonuçları, 12 nci maddede belirtilen tarihler itibarıyla doğar.
(3) Marka başvurusu için birden fazla rüçhan hakkı talep edilmesi durumunda rüçhan hakkı, 

geçerli olan ilk rüçhan tarihi itibarıyla başlar.
(4) Rüçhan hakkı talebine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka başvuruları
MADDE 14- (1) 5/8/1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız 

kararlaştırılan Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol 
kapsamında yapılan bir uluslararası başvuru, Enstitüye doğrudan yapılan bir başvuruyla aynı sonuçları 
doğurur. Bu başvuru, uluslararası başvuru tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış sayılır. Aynı tarihli 
birden çok uluslararası başvurunun bulunması halinde uluslararası tescil numarası küçük olan başvuru 
önce yapılmış sayılır.
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Rüçhan hakkı ve etkisi
MADDE 12- (1) Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerden 

birinin uyruğunda olan ya da bu devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde 
yerleşim yeri veya işler durumda ticari müessesesi bulunan gerçek ya da tüzel kişiler veya bunların 
halefleri, bu devletlerin herhangi birinde yetkili mercilere markanın tescili için usulüne uygun olarak 
yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı aylık süre içinde, Paris Sözleşmesi hükümleri kapsamında 
aynı marka ve aynı mal veya hizmetler için Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından 
yararlanır. Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer. Rüçhan hakkından yararlanılabilmesi için 
ilk başvuru yapılan devletin yetkili makamından rüçhan hakkı belgesi alınması şarttır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen gerçek veya tüzel kişiler ya da bunların halefleri, Paris Sözleşmesi 
ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf olmayan herhangi bir devlette yaptıkları usulüne 
uygun marka başvurusuna dayanarak birinci fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde rüçhan hakkından 
yararlanır.

(3) Başvuruya konu markanın kullanılacağı mal veya hizmetleri Türkiye’de açılan ulusal ya da 
uluslararası sergilerde ya da Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf 
devletlerde açılan resmi ya da resmi olarak tanınan uluslararası sergilerde markayla birlikte teşhir 
eden ve markanın tasdikli örneğini ibraz eden 3 üncü maddede belirtilen gerçek veya tüzel kişiler, 
teşhir tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye’de aynı markanın tescili için başvuru yapma konusunda 
rüçhan hakkından yararlanır.

(4) Başvuruda belirtilen markanın kullanılacağı mal veya hizmetler, sergide görünür şekilde, 
resmi açılış tarihinden önce markayla birlikte teşhir edilmişse rüçhan hakkı süresi, malların sergiye 
konulduğu veya hizmetin teşhir edildiği tarihten itibaren başlar.

(5) Herhangi bir sergide teşhir edilmiş mal veya hizmetler bakımından birden çok başvuru 
yapılmışsa, bu mal veya hizmetleri ilk teşhir eden kişi, aynı zamanda teşhir edilmesi halinde ise ilk 
başvuruda bulunan kişi rüçhan hakkından yararlanır.

(6) Rüçhan hakkına dayanılarak başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan hakkının doğduğu tarihten sonra 
üçüncü kişiler tarafından yapılan ve rüçhan hakkına konu olan marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek 
kadar benzer olan ve aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetleri kapsayan başvurular reddedilir. 

Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü 
MADDE 13- (1) Başvuru sahibi, yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuruyla birlikte talep 

ücretini ödeyerek belirtir. Başvuru sahibi, rüçhan hakkı belgesini başvuru tarihinden itibaren üç ay 
içinde vermediği takdirde rüçhan hakkı talebi yapılmamış sayılır.

(2) Rüçhan hakkının hüküm ve sonuçları, 12 nci maddede belirtilen tarihler itibarıyla doğar.
(3) Marka başvurusu için birden fazla rüçhan hakkı talep edilmesi durumunda rüçhan hakkı, 

geçerli olan ilk rüçhan tarihi itibarıyla başlar.
(4) Rüçhan hakkı talebine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 
Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka başvuruları 
MADDE 14- (1) 5/8/1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız 

kararlaştırılan Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile Ilgili Protokol 
kapsamında yapılan bir uluslararası başvuru, Kuruma doğrudan yapılan bir başvuruyla aynı sonuçları 
doğurur. Bu başvuru, uluslararası başvuru tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış sayılır. Aynı tarihli 
birden çok uluslararası başvurunun bulunması halinde uluslararası tescil numarası küçük olan başvuru 
önce yapılmış sayılır.
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(2) Uluslararası başvuru, başvuru veya varsa rüçhan tarihinden sonraki tarihte yapılmış olan ancak 
kendisinden daha önceki tarihte Enstitüye sunulmuş marka başvurusu veya tescilli marka nedeniyle 
reddedilemez. Sonraki tarihli marka başvurusu, önceki tarihli uluslararası marka başvurusu dikkate 
alınarak 16 ncı maddenin birinci fıkrası hükmüne göre yeniden değerlendirilir.

(3) Madrid Protokolü kapsamında Enstitü tarafından yapılan işlemler için alınan ücretler tebliğle 
belirlenir.

Şekli inceleme, şekli eksikliklerin giderilmesi ve başvuru tarihi
MADDE 15- (1) Enstitü, başvurunun 3 üncü ve 11 inci maddelere uygunluğunu şekli bakımdan 

inceler. Şekli eksiklik bulunmadığına karar verilmesi halinde başvuru, başvurunun alındığı tarih, saat 
ve dakika itibarıyla kesinleşir. Şekli eksiklik bulunması halinde başvuru sahibine eksikliği gidermesi 
için iki ay süre verilir.

(2) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerine ilişkin eksiklik bulunması 
halinde başvuru tarihi eksikliğin giderildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir. 11 inci maddenin 
birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerine ilişkin eksiklikler başvuru tarihinin kesinleşmesini etkilemez.

(3) Süresi içinde eksiklikleri giderilmeyen başvuru işlemden kaldırılır. Ancak başvurunun birden 
fazla sınıfı kapsayan mal veya hizmetler için yapılmış olması ve sınıflara ilişkin ücret eksikliğinin 
süresinde giderilmemesi halinde başvuru, ödenen ücretin kapsadığı sınıf veya sınıflar açısından 
incelenir. 11 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca rüçhan hakkına ilişkin eksikliklerin 
giderilmemesi, rüçhan hakkının kaybı sonucunu doğurur.

(4) 3 üncü madde kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerin başvurusu reddedilir.
Başvurunun mutlak ret nedenleri açısından incelenmesi ve yayımlanması
MADDE 16- (1) Enstitü, başvurunun şekli yönden eksikliği bulunmadığına karar verirse 5 inci 

madde kapsamında başvuruyu inceler. İnceleme sonucunda, başvurunun, başvuru kapsamındaki mal 
veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa başvuru bu mal 
veya hizmetler bakımından reddedilir.

(2) Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilmiş ve 15 inci madde ile bu maddenin birinci 
fıkrası hükümlerine göre reddedilmemiş başvuru Bültende yayımlanır.

(3) Başvurunun, 15 inci madde ile bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre reddedilmesine 
yayımdan sonra karar verilmesi halinde bu karar da Bültende ayrıca yayımlanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Üçüncü Kişilerin Görüşleri, İtirazlar ve İtirazların İncelenmesi

Üçüncü kişilerin görüşleri
MADDE 17- (1) Marka başvurusunun yayımlanmasından sonra herkes, marka başvurusunun 

5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi hariç diğer bentleri kapsamında tescil edilemeyeceğini 
belirten yazılı ve gerekçeli görüşlerini markanın tesciline kadar Enstitüye sunabilir. Ancak bu kişiler, 
Enstitü nezdinde işlemlere taraf olamaz.

(2) Enstitü, görüşleri değerlendirir ve görüşlerin yerinde olduğuna kanaat getirirse marka 
başvurusunu kısmen veya tamamen reddeder.

Yayıma itiraz
MADDE 18- (1) Bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, 5 inci veya 6 ncı maddelere göre 

tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından 
itibaren iki ay içinde yapılır.
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(2) Uluslararası başvuru, başvuru veya varsa rüçhan tarihinden sonraki tarihte yapılmış olan ancak 
kendisinden daha önceki tarihte Kuruma sunulmuş marka başvurusu veya tescilli marka nedeniyle 
reddedilemez. Sonraki tarihli marka başvurusu, önceki tarihli uluslararası marka başvurusu dikkate 
alınarak 16 ncı maddenin birinci fıkrası hükmüne göre yeniden değerlendirilir. 

(3) Madrid Protokolü kapsamında Kurum tarafından yapılan işlemler için alınan ücretler tebliğle 
belirlenir.

Şekli inceleme, şekli eksikliklerin giderilmesi ve başvuru tarihi
MADDE 15- (1) Kurum, başvurunun 3 üncü ve 11 inci maddelere uygunluğunu şekli bakımdan 

inceler. Şekli eksiklik bulunmadığına karar verilmesi halinde başvuru, başvurunun alındığı tarih, saat 
ve dakika itibarıyla kesinleşir. Şekli eksiklik bulunması halinde başvuru sahibine eksikliği gidermesi 
için iki ay süre verilir.

(2) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerine ilişkin eksiklik bulunması 
halinde başvuru tarihi eksikliğin giderildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir. 11 inci maddenin 
birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerine ilişkin eksiklikler başvuru tarihinin kesinleşmesini etkilemez.

(3) Süresi içinde eksiklikleri giderilmeyen başvuru işlemden kaldırılır. Ancak başvurunun birden 
fazla sınıfı kapsayan mal veya hizmetler için yapılmış olması ve sınıflara ilişkin ücret eksikliğinin 
süresinde giderilmemesi halinde başvuru, ödenen ücretin kapsadığı sınıf veya sınıflar açısından 
incelenir. 11 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca rüçhan hakkına ilişkin eksikliklerin 
giderilmemesi, rüçhan hakkının kaybı sonucunu doğurur.

(4) 3 üncü madde kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerin başvurusu reddedilir.
Başvurunun mutlak ret nedenleri açısından incelenmesi ve yayımlanması
MADDE 16- (1) Kurum, başvurunun şekli yönden eksikliği bulunmadığına karar verirse 5 inci 

madde kapsamında başvuruyu inceler. Inceleme sonucunda, başvurunun, başvuru kapsamındaki mal 
veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa başvuru bu mal 
veya hizmetler bakımından reddedilir. 

(2) Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilmiş ve 15 inci madde ile bu maddenin birinci 
fıkrası hükümlerine göre reddedilmemiş başvuru Bültende yayımlanır. 

(3) Başvurunun, 15 inci madde ile bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre reddedilmesine 
yayımdan sonra karar verilmesi halinde bu karar da Bültende ayrıca yayımlanır. 

İKİNCİ BÖLÜM
Üçüncü Kişilerin Görüşleri, İtirazlar ve İtirazların İncelenmesi

Üçüncü kişilerin görüşleri
MADDE 17- (1) Marka başvurusunun yayımlanmasından sonra herkes, marka başvurusunun 

5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi hariç diğer bentleri kapsamında tescil edilemeyeceğini 
belirten yazılı ve gerekçeli görüşlerini markanın tesciline kadar Kuruma sunabilir. Ancak bu kişiler, 
Kurum nezdinde işlemlere taraf olamaz. 

(2) Kurum, görüşleri değerlendirir ve görüşlerin yerinde olduğuna kanaat getirirse marka 
başvurusunu kısmen veya tamamen reddeder.

Yayıma itiraz
MADDE 18- (1) Bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, 5 inci veya 6 ncı maddelere göre 

tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından 
itibaren iki ay içinde yapılır.



‒ 216 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 341)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

(2) İtiraz, yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye yapılır. İtiraz gerekçelerinin birinci fıkrada belirtilen 
süre içinde sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde 
ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Enstitüye sunulması zorunludur.

Yayıma itirazın incelenmesi
MADDE 19- (1) Enstitü, başvuru sahibinden itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmesini 

ister. Enstitü gerekli gördüğü takdirde taraflardan ek bilgi ve belge sunmalarını isteyebilir. Görüşlerin 
veya istenilen ek bilgi ve belgelerin süresinde Enstitüye sunulmaması halinde itiraz, mevcut bilgi ve 
belgeler kapsamında değerlendirilir.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza 
konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, 
başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan 
tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal 
veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya 
dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların 
ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya 
hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması halinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan 
mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.

(3) İnceleme neticesinde markanın, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya 
da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa, başvuru bu mal veya hizmetler bakımından 
reddedilir. Aksi halde itirazın reddine karar verilir.

(4) Enstitü gerekli görmesi halinde tarafları uzlaşmaya teşvik edebilir. Uzlaşma ile ilgili hususlarda 
7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri uygulanır.

(5) Yayıma itiraza ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Karara itiraz
MADDE 20- (1) Enstitü tarafından bu Kitap kapsamında alınan kararlardan zarar gören taraflar, 

kararlara karşı Enstitü nezdinde itiraz edebilir.
(2) İtiraz, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye 

yapılır. İtiraz gerekçelerinin bu süre içinde sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın 
incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve ödendiğine ilişkin bilginin aynı süre içinde 
Enstitüye sunulması zorunludur. İtiraz süresinden sonra itiraz gerekçeleri değiştirilemez ve yeni 
gerekçeler eklenemez.

Karara itirazların incelenmesi
MADDE 21- (1) Şekli eksiklik içermeyen itirazlar, Kurul tarafından incelenir.
(2) Kurul, taraflardan itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmelerini ister. Enstitü gerekli 

gördüğü takdirde taraflardan ek bilgi ve belge sunmalarını isteyebilir. İstenilen ek bilgi ve belgelerin 
veya görüşlerin süresinde Enstitüye sunulmaması halinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında 
değerlendirilir.

(3) Kurul, 19 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazlarda, 
gerekli görürse, tarafları 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre uzlaşmaya teşvik edebilir. 

(4) Kurul, itiraz hakkında yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda Enstitünün nihai 
kararını verir.
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(2) Itiraz, yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma yapılır. Itiraz gerekçelerinin birinci fıkrada belirtilen 
süre içinde sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır. Itirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde 
ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması zorunludur. 

Yayıma itirazın incelenmesi
MADDE 19- (1) Kurum, başvuru sahibinden itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmesini 

ister. Kurum gerekli gördüğü takdirde taraflardan ek bilgi ve belge sunmalarını isteyebilir. Görüşlerin 
veya istenilen ek bilgi ve belgelerin süresinde Kuruma sunulmaması halinde itiraz, mevcut bilgi ve 
belgeler kapsamında değerlendirilir. 

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza 
konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, 
başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan 
tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal 
veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya 
dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. Itiraz sahibi tarafından bu hususların 
ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. Itiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya 
hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması halinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan 
mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.

(3) Inceleme neticesinde markanın, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya 
da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa, başvuru bu mal veya hizmetler bakımından 
reddedilir. Aksi halde itirazın reddine karar verilir.

(4) Kurum gerekli görmesi halinde tarafları uzlaşmaya teşvik edebilir. Uzlaşma ile ilgili hususlarda 
7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri uygulanır.  

(5) Yayıma itiraza ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Karara itiraz
MADDE 20- (1) Kurum tarafından bu Kitap kapsamında alınan kararlardan zarar gören taraflar, 

kararlara karşı Kurum nezdinde itiraz edebilir.  
(2) Itiraz, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma 

yapılır. Itiraz gerekçelerinin bu süre içinde sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır. Itirazın 
incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin 
bilginin Kuruma sunulması zorunludur. Itiraz süresinden sonra itiraz gerekçeleri değiştirilemez ve yeni 
gerekçeler eklenemez. 

Karara itirazların incelenmesi 
MADDE 21- (1) Şekli eksiklik içermeyen itirazlar, Kurul tarafından incelenir. 
(2) Kurul, taraflardan itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmelerini ister. Kurum gerekli 

gördüğü takdirde taraflardan ek bilgi ve belge sunmalarını isteyebilir. Istenilen ek bilgi ve belgelerin 
veya görüşlerin süresinde Kuruma sunulmaması halinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında 
değerlendirilir.

(3) Kurul, 19 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazlarda, 
gerekli görürse, tarafları 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre uzlaşmaya teşvik edebilir.

(4) Kurul, itiraz hakkında yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda Kurumun nihai kararını 
verir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil, Koruma Süresi ve Yenileme

Tescil
MADDE 22- (1) Başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklikleri giderilmiş, 16 ncı madde uyarınca 

incelenmiş, yayımlanmış, hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itirazların tümü nihai olarak 
reddedilmiş ve tescil ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi de dahil olmak üzere eksik evrakı, süresi 
içinde Enstitüye sunularak bütün aşamaları tamamlanmış bir başvuru tescil edilerek sicile kaydedilir 
ve Bültende yayımlanır. Markanın tescil edilmesine ilişkin ücretin ödenmemesi ve ödendiğine ilişkin 
bilginin süresi içinde sunulmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen aşamalardan herhangi biri tamamlanmadan tescil edilen marka, 
tescilli marka olarak kabul edilmez, başvuru işlemleri tamamlanmayan aşamadan devam ettirilir ve 
bu durum Bültende yayımlanır. Bu başvuruların tekrar tesciline karar verilirse daha önce ödenen tescil 
ücreti tekrar talep edilmez. Ancak tescil tarihinden itibaren iki yıl geçmiş olması halinde, markanın 
tescil durumu tamamlanmayan aşamadan etkilenmez.

(3) Sicil alenidir. Talep edilmesi ve ücretinin ödenmesi şartıyla sicil örneği verilir.
(4) Sicile kayıt, yayımlama ve tescil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Koruma süresi ve yenileme
MADDE 23- (1) Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, 

onar yıllık dönemler halinde yenilenir.
(2) Yenileme talebinin, marka sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği aynı son gününden 

önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin 
Enstitüye sunulması gerekir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine 
ilişkin bilginin Enstitüye sunulmaması halinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği aynı son 
gününü izleyen günden başlayan altı aylık süre içinde, ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir.

(3) Marka, tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin bir kısmı için de yenilenebilir.
(4) Ortak markanın yenilenmesi için gruba dahil işletmelerden birinin talebi yeterlidir.
(5) Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği günü izleyen günden itibaren hüküm ifade eder. 

Yenileme, sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.
DÖRDÜNCÜ KISIM

Lisans
Lisans
MADDE 24- (1) Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için 

lisans sözleşmesine konu olabilir.
(2) Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Sözleşmede aksi 

kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir. İnhisari olmayan lisans sözleşmelerinde, lisans veren 
markayı kendi kullanabileceği gibi üçüncü kişilere de başka lisanslar verebilir. İnhisari lisans 
sözleşmelerinde, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de 
markayı kullanamaz.

(3) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere 
devredemez veya alt lisans veremez.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil, Koruma Süresi ve Yenileme

Tescil
MADDE 22- (1) Başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklikleri giderilmiş, 16 ncı madde uyarınca 

incelenmiş, yayımlanmış, hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itirazların tümü nihai olarak 
reddedilmiş ve tescil ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi de dahil olmak üzere eksik evrakı, süresi 
içinde Kuruma sunularak bütün aşamaları tamamlanmış bir başvuru tescil edilerek sicile kaydedilir 
ve Bültende yayımlanır. Markanın tescil edilmesine ilişkin ücretin ödenmemesi ve ödendiğine ilişkin 
bilginin süresi içinde Kuruma sunulmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen aşamalardan herhangi biri tamamlanmadan tescil edilen marka, tescilli 
marka olarak kabul edilmez, başvuru işlemleri tamamlanmayan aşamadan devam ettirilir ve bu durum 
Bültende yayımlanır. Bu başvuruların tekrar tesciline karar verilirse daha önce ödenen tescil ücreti 
tekrar talep edilmez. Ancak tescil tarihinden itibaren iki yıl geçmiş olması halinde, markanın tescil 
durumu tamamlanmayan aşamadan etkilenmez. 

(3) Sicil alenidir. Talep edilmesi ve ücretinin ödenmesi şartıyla sicil örneği verilir. 
(4) Sicile kayıt, yayım ve tescil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Koruma süresi ve yenileme
MADDE 23- (1) Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, 

onar yıllık dönemler halinde yenilenir.
(2)Yenileme talebinin marka sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay 

içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması 
gerekir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma 
sunulmaması halinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre 
içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir.

(3) Marka, tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin bir kısmı için de yenilenebilir.
(4)  Ortak markanın yenilenmesi için gruba dahil işletmelerden birinin talebi yeterlidir.
(5) Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren hüküm ifade eder. 

Yenileme, sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.
DÖRDÜNCÜ KISIM

Lisans
Lisans 
MADDE 24- (1) Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için 

lisans sözleşmesine konu olabilir. 
(2) Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Sözleşmede aksi 

kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir. Inhisari olmayan lisans sözleşmelerinde, lisans veren 
markayı kendi kullanabileceği gibi üçüncü kişilere de başka lisanslar verebilir. Inhisari lisans 
sözleşmelerinde, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de 
markayı kullanamaz.

(3) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere 
devredemez veya alt lisans veremez. 
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(4) Lisans veren, lisans alan tarafından üretilecek malın veya sunulacak hizmetlerin kalitesini 
garanti altına alacak önlemleri alır. Lisans alan, lisans sözleşmesinde yer alan şartlara uymak zorundadır. 
Aksi takdirde marka sahibi, tescilli markadan doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebilir.

BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM

Hükümsüzlük ve İptal
Hükümsüzlük halleri ve hükümsüzlük talebi
MADDE 25- (1) 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde 

mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.
(2) Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın 

hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir.
(3) Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya 

hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Enstitü taraf gösterilmez.
(4) Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil 

edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük 
talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.

(5) Hükümsüzlük halleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, 
sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Marka örneğini değiştirecek 
biçimde hükümsüzlük kararı verilemez.

(6) Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde 
bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli 
olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.

(7) 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19 uncu maddenin 
ikinci fıkrası hükmü defi olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin 
belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, 
davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 
19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlar.

İptal halleri ve iptal talebi
MADDE 26- (1) Aşağıdaki hallerde talep üzerine Enstitü tarafından markanın iptaline karar verilir.
a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hallerin mevcut olması.
b) Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli 

olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi.
c) Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda 

markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı 
konusunda halkı yanıltması.

ç) 32 nci maddeye aykırı kullanımın olması.
(2) İlgili kişiler, Enstitüden markanın iptalini isteyebilir.
(3) Marka iptal talepleri, talep tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki 

haleflerine karşı ileri sürülür.
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(4) Lisans veren, lisans alan tarafından üretilecek malın veya sunulacak hizmetlerin kalitesini 
garanti altına alacak önlemleri alır. Lisans alan, lisans sözleşmesinde yer alan şartlara uymak zorundadır. 
Aksi takdirde marka sahibi, tescilli markadan doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebilir. 

BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM

Hükümsüzlük ve İptal
Hükümsüzlük halleri ve hükümsüzlük talebi
MADDE 25- (1) 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde 

mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. 
(2) Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın 

hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir.
(3) Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya 

hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez.
(4) Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil 

edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük 
talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz. 

(5) Hükümsüzlük halleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, 
sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Marka örneğini değiştirecek 
biçimde hükümsüzlük kararı verilemez.

(6) Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde 
bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli 
olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.

(7) 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19 uncu maddenin 
ikinci fıkrası hükmü def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin 
belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, 
davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 
19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlar. 

İptal halleri ve iptal talebi 
MADDE 26- (1) Aşağıdaki hallerde talep üzerine Kurum tarafından markanın iptaline karar verilir.
a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hallerin mevcut olması. 
b) Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli 

olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi. 
c) Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda 

markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı 
konusunda halkı yanıltması. 

ç) 32 nci maddeye aykırı kullanımın olması. 
(2) Ilgili kişiler, Kurumdan markanın iptalini isteyebilir.
(3) Marka iptal talepleri, talep tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki 

haleflerine karşı ileri sürülür.
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(4) Markanın, beş yıllık sürenin dolması ile iptal talebinin Enstitüye sunulduğu tarih arasında tescil 
edildiği mal veya hizmetler bakımından ciddi biçimde kullanılmış olması halinde, birinci fıkranın (a) 
bendine ilişkin iptal talepleri reddedilir. İptal talebinde bulunulacağı düşünülerek kullanım gerçekleşmişse 
talebin Enstitüye sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmaz.

(5) İptal halleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o 
mal veya hizmet yönünden kısmi iptale karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde iptal kararı 
verilemez.

(6) İptal incelemesi sırasında hak sahibinin değişmesi halinde, sicilde hak sahibi olarak görünen 
kişiye karşı işlemlere devam edilir.

(7) İptal talepleri, iptali istenen markanın sahibine tebliğ edilir. Marka sahibi bir ay içinde talebe 
ilişkin delillerini ve cevaplarını Enstitüye sunar. Söz konusu bir aylık süre içinde talep edilmesi halinde 
Enstitü bir aya kadar ek süre verir. Enstitü gerekli gördüğü takdirde ek bilgi ve belge sunulmasını 
isteyebilir. Enstitü iddia ve savunmalar ile sunulan deliller çerçevesinde dosya üzerinden kararını verir.

Hükümsüzlüğün ve iptalin etkisi
MADDE 27- (1) 25 inci madde gereğince markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde 

bu karar marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya bu Kanunla sağlanan koruma hiç 
doğmamış sayılır.

(2) 26 ncı madde gereğince markanın iptaline karar verilmesi halinde ise bu karar, iptal talebinin 
Enstitüye sunulduğu tarihten itibaren etkilidir. Ancak talep üzerine, iptal hallerinin daha önceki bir 
tarihte doğmuş olması halinde iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebilir.

(3) Marka sahibinin ağır ihmali veya kötüniyetli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin 
tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlük ve ikinci fıkranın ikinci cümlesinde düzenlenmiş 
olan iptal kararının geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez.

a) Karardan önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş 
ve uygulanmış kararlar.

b) Karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler.
(4) Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamındaki sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin, hakkaniyet 

gereği kısmen ya da tamamen iadesi istenebilir.
(5) Markanın hükümsüzlüğüne veya iptaline ilişkin kesinleşmiş kararlar, herkese karşı hüküm 

doğurur.
(6) Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme, bu kararı Enstitüye resen gönderir.
(7) Hükümsüzlük veya iptal kararının kesinleşmesinden sonra marka sicilden terkin edilir ve 

durum Bültende yayımlanır.
İKİNCİ BÖLÜM

Diğer Sona Erme Halleri ve Sonuçları
Sona erme ve sonuçları
MADDE 28- (1) Aşağıdaki hallerde marka hakkı sona erer.
a) Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi.
b) Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi.
(2) Marka hakkının sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren hüküm 

ifade eder.
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(4) Markanın, beş yıllık sürenin dolması ile iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarih arasında tescil 
edildiği mal veya hizmetler bakımından ciddi biçimde kullanılmış olması halinde, birinci fıkranın (a) 
bendine ilişkin iptal talepleri reddedilir. Iptal talebinde bulunulacağı düşünülerek kullanım gerçekleşmişse 
talebin Kuruma sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmaz.

(5) Iptal halleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o 
mal veya hizmet yönünden kısmi iptale karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde iptal kararı 
verilemez.

(6) Iptal incelemesi sırasında hak sahibinin değişmesi halinde, sicilde hak sahibi olarak görünen 
kişiye karşı işlemlere devam edilir. 

(7) Iptal talepleri, iptali istenen markanın sahibine tebliğ edilir. Marka sahibi bir ay içinde talebe 
ilişkin delillerini ve cevaplarını Kuruma sunar. Söz konusu bir aylık süre içinde talep edilmesi halinde 
Kurum bir aya kadar ek süre verir. Kurum gerekli gördüğü takdirde ek bilgi ve belge sunulmasını 
isteyebilir. Kurum iddia ve savunmalar ile sunulan deliller çerçevesinde dosya üzerinden kararını verir.

Hükümsüzlüğün ve iptalin etkisi 
MADDE 27- (1) 25 inci madde gereğince markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde 

bu karar marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya bu Kanunla sağlanan koruma hiç 
doğmamış sayılır. 

(2) 26 ncı madde gereğince markanın iptaline karar verilmesi halinde ise bu karar, iptal talebinin 
Kuruma sunulduğu tarihten itibaren etkilidir. Ancak talep üzerine, iptal hallerinin daha önceki bir 
tarihte doğmuş olması halinde iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebilir. 

(3) Marka sahibinin ağır ihmali veya kötüniyetli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin 
tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlük ve ikinci fıkranın ikinci cümlesinde düzenlenmiş 
olan iptal kararının geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez. 

a) Karardan önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş 
ve uygulanmış kararlar.

b) Karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler. 
(4) Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamındaki sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin, hakkaniyet 

gereği kısmen ya da tamamen iadesi istenebilir. 
(5) Markanın hükümsüzlüğüne veya iptaline ilişkin kesinleşmiş kararlar, herkese karşı hüküm 

doğurur. 
(6) Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme, bu kararı Kuruma resen gönderir. 
(7) Hükümsüzlük veya iptal kararının kesinleşmesinden sonra marka sicilden terkin edilir ve 

durum Bültende yayımlanır. 
İKİNCİ BÖLÜM

Diğer Sona Erme Halleri ve Sonuçları
Sona erme ve sonuçları 
MADDE 28- (1) Aşağıdaki hallerde marka hakkı sona erer.
a) Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi.
b) Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi. 
(2) Marka hakkının sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren hüküm 

ifade eder. 
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(3) Marka sahibi, markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin tamamından veya bir 
kısmından vazgeçebilir. Vazgeçme yazılı olarak Enstitüye bildirilir ve vazgeçme nedeniyle marka 
hakkının sona erdiği Bültende yayımlanır. Vazgeçme, sicile kayıt tarihi itibarıyla hüküm doğurur.

(4) Sicile kaydedilmiş hak ve lisans sahiplerinin izni olmadıkça marka sahibi marka hakkından 
vazgeçemez. Marka üzerinde, üçüncü kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmiş ve bu hususta alınan 
tedbir kararı sicile kaydedilmişse, bu kişinin izni olmadıkça, markadan doğan haklardan vazgeçilemez.

(5) Marka başvurusu, markanın tescil edilmesinden önce, başvuru sahibi tarafından geri çekilebilir. 
Marka hakkından vazgeçmeye ilişkin hükümler marka başvurusunun geri çekilmesi hakkında da 
uygulanır.

ALTINCI KISIM
Marka Hakkına Tecavüz

Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller
MADDE 29- (1) Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır.
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak 

suretiyle markayı taklit etmek.
c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini 

bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, 
dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari 
amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.

ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları 
üçüncü kişilere devretmek.

(2) 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında defi olarak ileri sürülebilir. Bu 
durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır.

Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler
MADDE 30- (1) Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal 

üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, 
bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli 
para cezası ile cezalandırılır.

(2) Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran 
kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(3) Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek 
suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası 
ile cezalandırılır.

(4) Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca 
bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(5) Bu maddede yer alan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye’de 
tescilli olması şarttır.

(6) Bu maddede yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.
(7) Başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı, satışa arz eden veya satan 

kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve 
üretilmiş mallara elkonulmasını sağlaması halinde hakkında cezaya hükmolunmaz.
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(3) Marka sahibi, markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin tamamından veya bir 
kısmından vazgeçebilir. Vazgeçme yazılı olarak Kuruma bildirilir ve vazgeçme nedeniyle marka 
hakkının sona erdiği Bültende yayımlanır. Vazgeçme, sicile kayıt tarihi itibarıyla hüküm doğurur.

(4) Sicile kaydedilmiş hak ve lisans sahiplerinin izni olmadıkça marka sahibi marka hakkından 
vazgeçemez. Marka üzerinde, üçüncü kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmiş ve bu hususta alınan 
tedbir kararı sicile kaydedilmişse, bu kişinin izni olmadıkça, markadan doğan haklardan vazgeçilemez.

(5) Marka başvurusu, markanın tescil edilmesinden önce, başvuru sahibi tarafından geri çekilebilir. 
Marka hakkından vazgeçmeye ilişkin hükümler marka başvurusunun geri çekilmesi hakkında da 
uygulanır.

ALTINCI KISIM
Marka Hakkına Tecavüz

Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller
MADDE 29-  (1) Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır. 
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak 

suretiyle markayı taklit etmek.
c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini 

bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, 
dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari 
amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak. 

ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları 
üçüncü kişilere devretmek.

(2) 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def’i olarak ileri sürülebilir. Bu 
durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır.  

Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler 
MADDE 30- (1) Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal 

üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, 
bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli 
para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran 
kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

(3) Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek 
suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası 
ile cezalandırılır.

(4) Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca 
bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(5) Bu maddede yer alan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye’de 
tescilli olması şarttır.

(6) Bu maddede yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.
(7) Başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı, satışa arz eden veya satan 

kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve 
üretilmiş mallara elkonulmasını sağlaması halinde hakkında cezaya hükmolunmaz.
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(8) Bu madde kapsamında yapılacak arama ve elkoyma taleplerinin reddi halinde, 4/12/2004 tarihli 
ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 267 nci ve devamı hükümleri çerçevesinde yapılacak 
itirazlar, yargı çevresindeki fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi veya bu sıfatla görev yapmakta olan 
asliye ceza mahkemesi tarafından incelenir ve karara bağlanır.

YEDİNCİ KISIM
Garanti Markası ve Ortak Marka

Garanti markası ve ortak marka
MADDE 31- (1) Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından 

o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye 
yarayan işarettir.

(2) Garanti markasının, marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan işletmenin mal 
veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır.

(3) Ortak marka, üretim veya ticaret ya da hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından 
kullanılan işarettir.

(4) Ortak marka, gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya 
hizmetlerinden ayırt etmeye yarar.

Garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesi
MADDE 32- (1) Garanti markası veya ortak markanın tescili için markanın kullanımına ilişkin 

usul ve esasları gösteren teknik şartnamenin başvuruyla birlikte sunulması zorunludur.
(2) Garanti markası teknik şartnamesi; markanın garanti ettiği mal veya hizmetlerin ortak özelliklerini, 

markanın kullanılma usullerini, markayı kullanım hakkının verilmesinden sonra denetimlerin nasıl 
ve hangi sıklıkta yapılacağı ile teknik şartnameye aykırı kullanma halinde uygulanacak müeyyideleri 
belirler.

(3) Ortak marka teknik şartnamesi; ortak markayı kullanmaya yetkili işletmeler ile bu işletmelerin 
oluşturdukları topluluğa üyelik şartlarını, markanın kullanım şartları ve varsa müeyyideleri belirler. 
Ortak markanın tescili ve ortak marka hakkından vazgeçilmesi için gruba dahil işletmelerin tümü 
birlikte hareket eder.

(4) Ortak markayı kullanmaya yetkili olan gruba dahil işletmeler tek başına dava açmaya yetkilidir.
(5) Teknik şartnamede yapılacak değişiklikler, Enstitü tarafından onaylanmadıkça uygulanamaz.
(6) Teknik şartname, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen şartları içermediği ya da kamu düzenine 

veya genel ahlaka aykırı olduğu takdirde, teknik şartnamede gerekli değişikliklerin yapılması, Enstitü 
tarafından marka sahibine bildirilir. Marka sahibinin bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde gerekli 
değişiklikleri yapmaması ve teknik şartnameyi düzeltmemesi halinde garanti markası veya ortak 
markanın tescil talebi reddedilir.

(7) Marka sahibinin, garanti markası veya ortak markanın devamlılık arz eder biçimde teknik 
şartnameye aykırı olarak kullanılmasını engellemek için gerekli önlemleri almaması sebebiyle ilgili 
kişilerin, Cumhuriyet savcısının veya ilgili kamu kurum ve kuruluşunun başvurusu üzerine tanınan süre 
içinde söz konusu aykırı kullanımın düzeltilmemesi halinde, markanın iptaline karar verilir.

(8) Teknik şartnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
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YEDİNCİ KISIM
Garanti Markası ve Ortak Marka

Garanti markası ve ortak marka
MADDE 31- (1) Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından 

o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye 
yarayan işarettir.

(2) Garanti markasının, marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan işletmenin mal 
veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır.

(3) Ortak marka, üretim veya ticaret ya da hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından 
kullanılan işarettir.

(4) Ortak marka, gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya 
hizmetlerinden ayırt etmeye yarar.

Garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesi
MADDE 32- (1) Garanti markası veya ortak markanın tescili için markanın kullanımına ilişkin 

usul ve esasları gösteren teknik şartnamenin başvuruyla birlikte sunulması zorunludur.
(2) Garanti markası teknik şartnamesi; markanın garanti ettiği mal veya hizmetlerin ortak 

özelliklerini, markanın kullanılma usullerini, markayı kullanım hakkının verilmesinden sonra 
denetimlerin nasıl ve hangi sıklıkta yapılacağı ile teknik şartnameye aykırı kullanma halinde 
uygulanacak müeyyideleri belirler. 

(3) Ortak marka teknik şartnamesi; ortak markayı kullanmaya yetkili işletmeler ile bu işletmelerin 
oluşturdukları topluluğa üyelik şartlarını, markanın kullanım şartları ve varsa müeyyideleri belirler. 
Ortak markanın tescili ve ortak marka hakkından vazgeçilmesi için gruba dahil işletmelerin tümü 
birlikte hareket eder. 

(4) Ortak markayı kullanmaya yetkili olan gruba dahil işletmeler tek başına dava açmaya yetkilidir.
(5) Teknik şartnamede yapılacak değişiklikler, Kurum tarafından onaylanmadıkça uygulanamaz.
(6) Teknik şartname, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen şartları içermediği ya da kamu düzenine 

veya genel ahlaka aykırı olduğu takdirde, teknik şartnamede gerekli değişikliklerin yapılması, Kurum 
tarafından marka sahibine bildirilir. Marka sahibinin bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde gerekli 
değişiklikleri yapmaması ve teknik şartnameyi düzeltmemesi halinde garanti markası veya ortak 
markanın tescil talebi reddedilir.

(7) Marka sahibinin, garanti markası veya ortak markanın devamlılık arz eder biçimde teknik 
şartnameye aykırı olarak kullanılmasını engellemek için gerekli önlemleri almaması sebebiyle ilgili 
kişilerin, Cumhuriyet savcısının veya ilgili kamu kurum ve kuruluşunun başvurusu üzerine tanınan süre 
içinde söz konusu aykırı kullanımın düzeltilmemesi halinde, markanın iptaline karar verilir.

(8) Teknik şartnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
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İKİNCİ KİTAP
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı

BİRİNCİ KISIM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hakkı

Koruma kapsamındaki ürünler
MADDE 33- (1) Doğal ve beşeri unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el 

sanatları ürünleri ve sanayi ürünlerinden bu Kitapta yer alan şartlara uygun olanlar, tescil edilmesi 
şartıyla, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı korumasından yararlanır.

Menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adı
MADDE 34- (1) Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin 

bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, aşağıda 
belirtilen özelliklerine göre menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir.

a) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm 
veya esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve beşeri unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve 
diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlar menşe 
adıdır.

b) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, 
ünü veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer 
işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlar 
mahreç işaretidir.

(2) Coğrafi bir yer adı içermese dahi birinci fıkrada yer alan şartları taşıyan bir ürünü belirtmek 
için geleneksel olarak kullanılan, günlük dilde yerleşmiş ve coğrafi bir yer adı içermeyen adlar da 
menşe adı veya mahreç işareti olabilir.

(3) Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için 
geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az birini 
sağlaması halinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır.

a) Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması.
b) Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması.
Tescil edilmeyecek adlar
MADDE 35- (1) Aşağıda sayılanlar coğrafi işaret olarak tescil edilmez.
a) 34 üncü madde kapsamına girmeyen adlar.
b) Ürünlerin öz adı olmuş adlar.
c) Ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki tür ve çeşitleri, hayvan ırkları 

veya benzeri adlar.
ç) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı adlar.
d) 3 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu yapılmış olmasına rağmen 

kendi ülkesinde korunmayan, koruması sona eren veya kullanılmayan adlar.
e) Tescilli veya başvurusu yapılmış bir coğrafi işaret ile tamamen veya kısmen eş sesli olan ve 

tüketiciyi yanıltabilecek adlar.
(2) Aşağıda sayılanlar geleneksel ürün adı olarak tescil edilmez.
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İKİNCİ KİTAP
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı

BİRİNCİ KISIM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hakkı

Koruma kapsamındaki ürünler
MADDE 33- (1) Doğal ve beşeri unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el 

sanatları ürünleri ve sanayi ürünlerinden bu Kitapta yer alan şartlara uygun olanlar, tescil edilmesi 
şartıyla, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı korumasından yararlanır.  

Menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adı
MADDE 34- (1) Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin 

bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, aşağıda 
belirtilen özelliklerine göre menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir.

a) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm 
veya esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve beşeri unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve 
diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlar menşe 
adıdır.  

b) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, 
ünü veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer 
işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlar 
mahreç işaretidir. 

(2) Coğrafi bir yer adı içermese dahi birinci fıkrada yer alan şartları taşıyan bir ürünü belirtmek için 
geleneksel olarak kullanılan, günlük dilde yerleşmiş ve coğrafi bir yer adı içermeyen adlar da menşe adı 
veya mahreç işareti olabilir.

(3) Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için 
geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az birini 
sağlaması halinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır.

a) Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması.
b) Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması.
Tescil edilmeyecek adlar
MADDE 35- (1) Aşağıda sayılanlar coğrafi işaret olarak tescil edilmez.
a) 34 üncü madde kapsamına girmeyen adlar.
b) Ürünlerin öz adı olmuş adlar.
c) Ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki tür ve çeşitleri, hayvan ırkları 

veya benzeri adlar.
ç) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı adlar.
d) 3 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu yapılmış olmasına rağmen 

kendi ülkesinde korunmayan, koruması sona eren veya kullanılmayan adlar.
e) Tescilli veya başvurusu yapılmış bir coğrafi işaret ile tamamen veya kısmen eş sesli olan ve 

tüketiciyi yanıltabilecek adlar.
(2) Aşağıda sayılanlar geleneksel ürün adı olarak tescil edilmez.
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a) 34 üncü maddede yer alan geleneksel ürün adına ilişkin şartları taşımayan adlar.
b) Ürünün genel özelliğini ifade eden adlar.
c) Ürünün niteliği konusunda halkı yanıltabilecek adlar.
ç) Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı adlar.
d) 3 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu yapılmış olmasına rağmen 

kendi ülkesinde korunmayan, koruması sona eren veya kullanılmayan adlar.
İKİNCİ KISIM

Başvuru ve İtirazlar
BİRİNCİ BÖLÜM

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Başvurusu
Başvuru hakkı
MADDE 36- (1) Aşağıda sayılanlar coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil başvurusunda 

bulunma hakkına sahiptir.
a) Üretici grupları.
b) Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
c) Ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya 

yetkili dernekler, vakıflar ve kooperatifler.
ç) Ürünün tek bir üreticisi varsa, bu durumu ispat etmesi şartıyla ilgili üretici.
(2) Bu Kitap kapsamında üretici; tarım ürünlerini, gıda maddelerini, madenleri, el sanatları ve 

sanayi ürünlerini üreten veya işleyen yahut tedarik zincirinde yer alarak ürünün tescile konu özelliklerini 
etkileyen bir işlem yapan kişiyi; üretici grupları ise kanuni oluşumuna veya bileşimine bakılmaksızın 
aynı ürünün üreticilerinden oluşan birliği ifade eder.

Başvuru şartları
MADDE 37- (1) Coğrafi işaret başvurusu aşağıda belirtilen unsurları içerir.
a) Başvuru yapanın kimliğine ve 36 ncı maddede belirtilen başvuru hakkına sahip olanlardan 

hangisine dahil olduğuna ilişkin bilgileri de içeren başvuru formu.
b) Başvuru yapan gerçek veya tüzel kişinin ürünün tek üreticisi olması halinde, bu hususu 

ispatlayan bilgi ve belgeler.
c) Tescili istenen coğrafi işaretin adı, menşe adı veya mahreç işaretinden hangisine uygun olduğuna 

ve ürün grubuna ilişkin bilgi ile coğrafi işaret tanımına uygunluğunu kanıtlayan bilgi ve belgeler.
ç) Ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa hammaddesinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve 

duyusal özelliklerini açıklayan teknik bilgi ve belgeler.
d) Coğrafi alanın sınırlarını açıkça tanımlayan ve belirleyen bilgi ve belgeler.
e) Üretim metoduna ve varsa söz konusu ürüne özelliğini veren yerel üretim teknikleri ile usul ve 

adetlere ilişkin bilgi ve belgeler.
f) Coğrafi işaret tanımı kapsamında coğrafi işaret tesciline konu olan ürünün niteliğinin, ününün 

veya diğer özelliklerinin söz konusu coğrafi alan ile bağlantısını kanıtlayan bilgi ve belgeler.
g) Ürünün söz konusu coğrafi alandaki tarihsel geçmişine ilişkin bilgi ve belgeler.
ğ) 49 uncu madde hükümlerine uygun olarak denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgi ve 

belgeler.
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a) 34 üncü maddede yer alan geleneksel ürün adına ilişkin şartları taşımayan adlar.
b) Ürünün genel özelliğini ifade eden adlar. 
c) Ürünün niteliği konusunda halkı yanıltabilecek adlar. 
ç) Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı adlar.
d) 3 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu yapılmış olmasına rağmen 

kendi ülkesinde korunmayan, koruması sona eren veya kullanılmayan adlar.
İKİNCİ KISIM

Başvuru ve İtirazlar
BİRİNCİ BÖLÜM

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Başvurusu
Başvuru hakkı 
MADDE 36- (1) Aşağıda sayılanlar coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil başvurusunda 

bulunma hakkına sahiptir.
a) Üretici grupları.
b) Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
c) Ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya 

yetkili dernekler, vakıflar ve kooperatifler.
ç) Ürünün tek bir üreticisi varsa, bu durumu ispat etmesi şartıyla ilgili üretici. 
(2) Bu Kitap kapsamında üretici; tarım ürünlerini, gıda maddelerini, madenleri, el sanatları ve 

sanayi ürünlerini üreten veya işleyen yahut tedarik zincirinde yer alarak ürünün tescile konu özelliklerini 
etkileyen bir işlem yapan kişiyi; üretici grupları ise kanuni oluşumuna veya bileşimine bakılmaksızın 
aynı ürünün üreticilerinden oluşan birliği ifade eder.

Başvuru şartları
MADDE 37- (1) Coğrafi işaret başvurusu aşağıda belirtilen unsurları içerir.
a) Başvuru yapanın kimliğine ve 36 ncı maddede belirtilen başvuru hakkına sahip olanlardan 

hangisine dahil olduğuna ilişkin bilgileri de içeren başvuru formu. 
b) Başvuru yapan gerçek veya tüzel kişinin ürünün tek üreticisi olması halinde, bu hususu 

ispatlayan bilgi ve belgeler.
c) Tescili istenen coğrafi işaretin adı, menşe adı veya mahreç işaretinden hangisine uygun olduğuna 

ve ürün grubuna ilişkin bilgi ile coğrafi işaret tanımına uygunluğunu kanıtlayan bilgi ve belgeler.
ç) Ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa hammaddesinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve 

duyusal özelliklerini açıklayan teknik bilgi ve belgeler.
d) Coğrafi alanın sınırlarını açıkça tanımlayan ve belirleyen bilgi ve belgeler.
e) Üretim metoduna ve varsa söz konusu ürüne özelliğini veren yerel üretim teknikleri ile usul ve 

adetlere ilişkin bilgi ve belgeler.
f) Coğrafi işaret tanımı kapsamında coğrafi işaret tesciline konu olan ürünün niteliğinin, ününün 

veya diğer özelliklerinin söz konusu coğrafi alan ile bağlantısını kanıtlayan bilgi ve belgeler.
g) Ürünün söz konusu coğrafi alandaki tarihsel geçmişine ilişkin bilgi ve belgeler.
ğ) 49 uncu madde hükümlerine uygun olarak denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgi ve 

belgeler.
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h) Coğrafi işaretin kullanım biçimi ve varsa etiketleme ve ambalajlama usullerini açıklayan bilgiler.
ı) Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi. 
(2) Geleneksel ürün adı başvurusu aşağıda belirtilen unsurları içerir.
a) Başvuru yapanın kimliğine ve 36 ncı maddede belirtilen başvuru hakkına sahip olanlardan 

hangisine dahil olduğuna ilişkin bilgileri içeren başvuru formu.
b) Tescili istenen geleneksel ürün adına ve ürün grubuna ilişkin bilgi ile 34 üncü maddede yer alan 

tanıma uygun olduğunu kanıtlayan bilgi ve belgeler.
c) Ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa hammaddesinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve 

duyusal özelliklerini açıklayan teknik bilgi ve belgeler.
ç) Ürün içeriğinde yer alan hammadde ve diğer bileşenlerin özellikleriyle birlikte ürün 

karakteristiğine işaret eden ürün hazırlama tekniklerinin de açıklandığı üretim metodu tanımı.
d) 49 uncu madde hükümlerine uygun olarak denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgi ve 

belgeler.
e) Geleneksel ürün adının kullanım biçimini ve varsa etiketleme ve ambalajlama usullerini 

açıklayan bilgi ve belgeler.
f) Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.
(3) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvurularına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle 

belirlenir.
Başvurunun incelenmesi ve yayımı
MADDE 38- (1) Enstitü, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurularını 33 ila 37 nci ve 39 

uncu maddelere göre inceler.
(2) Başvuru yapanın kimliğine ilişkin bilgilerin başvuru formunda bulunmaması halinde başvuru 

yapılmamış sayılır. Başvurunun yapılmamış sayılmasına ilişkin karar Enstitünün nihai kararı olup, 40 
ıncı madde kapsamında itiraza konu olamaz.

(3) Başvuru yapanın kimliğine ilişkin bilgiler hariç olmak üzere başvuruda 37 nci maddede yer 
alan şartların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, Enstitü bu eksikliklerin giderilmesini 
ister. Eksik bilgi ve belgelerin süresi içinde gönderilmemesi veya gönderilen bilgi ve belgelerin şartları 
karşılamaması halinde başvuru reddedilir. Talep edilmesi halinde, eksikliklerin giderilmesi için iki 
defayı geçmemek üzere ek süre verilir.

(4) Enstitü, teknik bilgilerin değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş talep 
edebilir. Görüş için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ücret talep edilmesi halinde söz konusu ücret 
başvuru yapan tarafından ödenir.

(5) Bu madde kapsamında incelenerek uygun bulunan başvurular Bültende yayımlanır.
(6) Başvurunun incelenmesi ve yayımına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Yabancı ülke kaynaklı başvurular
MADDE 39- (1) Uluslararası anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yabancı ülke kaynaklı 

coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurularına bu Kanun hükümlerinin uygulanması için 37 nci 
maddede belirtilen şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar ayrıca aranır.

a) Başvuruya konu coğrafi işaret veya geleneksel ürün adının kaynak ülke ya da dahil olduğu 
uluslararası topluluk tarafından korunuyor olması.
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h) Coğrafi işaretin kullanım biçimi ve varsa etiketleme ve ambalajlama usullerini açıklayan bilgiler.
ı) Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.
(2) Geleneksel ürün adı başvurusu aşağıda belirtilen unsurları içerir.
a) Başvuru yapanın kimliğine ve 36 ncı maddede belirtilen başvuru hakkına sahip olanlardan 

hangisine dahil olduğuna ilişkin bilgileri içeren başvuru formu.
b) Tescili istenen geleneksel ürün adına ve ürün grubuna ilişkin bilgi ile 34 üncü maddede yer alan 

tanıma uygun olduğunu kanıtlayan bilgi ve belgeler.
c) Ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa hammaddesinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve 

duyusal özelliklerini açıklayan teknik bilgi ve belgeler.
ç) Ürün içeriğinde yer alan hammadde ve diğer bileşenlerin özellikleriyle birlikte ürün 

karakteristiğine işaret eden ürün hazırlama tekniklerinin de açıklandığı üretim metodu tanımı.
d) 49 uncu madde hükümlerine uygun olarak denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgi ve 

belgeler.
e) Geleneksel ürün adının kullanım biçimini ve varsa etiketleme ve ambalajlama usullerini 

açıklayan bilgi ve belgeler.
f) Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.
(3) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvurularına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle 

belirlenir.
Başvurunun incelenmesi ve yayımı
MADDE 38- (1) Kurum, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurularını 33 ila 37 nci ve 39 

uncu maddelere göre inceler.
(2) Başvuru yapanın kimliğine ilişkin bilgilerin başvuru formunda bulunmaması halinde başvuru 

yapılmamış sayılır. Başvurunun yapılmamış sayılmasına ilişkin karar Kurumun nihai kararı olup, 40 
ıncı madde kapsamında itiraza konu olamaz.

(3) Başvuru yapanın kimliğine ilişkin bilgiler hariç olmak üzere başvuruda 37 nci maddede yer 
alan şartların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, Kurum bu eksikliklerin giderilmesini 
ister. Eksik bilgi ve belgelerin süresi içinde gönderilmemesi veya gönderilen bilgi ve belgelerin şartları 
karşılamaması halinde başvuru reddedilir. Talep edilmesi halinde, eksikliklerin giderilmesi için iki 
defayı geçmemek üzere ek süre verilir.

(4) Kurum, teknik bilgilerin değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş talep 
edebilir. Görüş için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ücret talep edilmesi halinde söz konusu ücret 
Kurum tarafından ödenir. 

(5) Bu madde kapsamında incelenerek uygun bulunan başvurular Bültende yayımlanır.  
(6) Başvurunun incelenmesi ve yayımına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Yabancı ülke kaynaklı başvurular
MADDE 39- (1) Uluslararası anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yabancı ülke kaynaklı 

coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurularına bu Kanun hükümlerinin uygulanması için 37 nci 
maddede belirtilen şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar ayrıca aranır.  

a) Başvuruya konu coğrafi işaret veya geleneksel ürün adının kaynak ülke ya da dahil olduğu 
uluslararası topluluk tarafından korunuyor olması.
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b) 49 uncu maddede belirtilen denetim şartlarının kaynak ülkede sağlanmış olması.
c) Kaynak ülkenin, Türkiye’den yapılacak coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı tescil 

başvurularına eşit koruma sağlaması.
(2) Yabancı ülke kaynaklı coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurusu Türkiye’de korunan 

coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı ile aynı ise inceleme, bölgesel ve geleneksel kullanım ile benzer 
adların tüketici tarafından birbiriyle karıştırılması riski gözönüne alınarak yapılır. Bu gibi coğrafi 
işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının kullanımına, sadece üretildiği kaynak ülkenin açık ve görülebilir 
şekilde etikette belirtilmesi halinde izin verilir. 

İKİNCİ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi

İtiraz ve itirazın incelenmesi
MADDE 40- (1) Başvuru yapan, 38 inci madde çerçevesinde reddedilen başvuruyla ilgili olarak 

kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak Enstitüye itiraz edebilir.
(2) Tescil talebinin 33 ila 37 nci ve 39 uncu maddelere uygun olmadığı iddiasıyla üçüncü kişiler 

veya 48 inci madde kapsamında önceki tarihli herhangi bir hak sahibi tarafından, başvurunun Bültende 
yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak itirazda bulunulabilir. Başvuru 
yapana itiraz yapıldığına ilişkin bilgi verilerek görüşü istenir.

(3) İtiraza ilişkin ücretin, itiraz süresi içinde ödenmesi ve ödendiğine ilişkin bilginin aynı süre 
içinde Enstitüye sunulması zorunludur. Aksi takdirde itiraz yapılmamış sayılır. Kamu kurum ve 
kuruluşlarınca yapılan itirazlardan ücret alınmaz.

(4) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca yapılan itirazlar yönetmelikle belirlenen esaslar çerçevesinde 
Kurul tarafından incelenir. Kurul itirazda ileri sürülen hususların değerlendirilmesi için ilgili kurum 
veya kuruluşlardan görüş talep edebilir. Görüş için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ücret talep 
edilmesi halinde söz konusu ücret itiraz eden tarafından ödenir.

(5) Enstitü gerekli görmesi halinde tarafları uzlaşmaya teşvik edebilir. Uzlaşma ile ilgili hususlarda 
6325 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(6) İtirazın incelenmesi sonucunda başvurunun biçim veya kapsamında değişiklik yapılması 
halinde başvurunun son hali, değişikliğe uğrayan kısım ayrıca belirtilmek suretiyle Bültende yayımlanır. 
Bu yayıma itiraz edilemez.

(7) İtiraz üzerine başvurunun reddedilmesi halinde karar Bültende yayımlanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM

Tescil ve Değişiklik Talepleri
Tescil
MADDE 41- (1) Bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde hakkında herhangi bir itiraz 

yapılmamış, yapılan itirazlar nihai olarak reddedilmiş veya itirazların değerlendirilmesi sonucunda 
değişikliğe uğramış başvuru, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde tescil ücretinin ödenmesi ve 
ödendiğine ilişkin bilginin aynı süre içinde Enstitüye sunulması şartıyla tescil edilir, sicile kaydedilir 
ve Bültende yayımlanır.

(2) Sicil alenidir. Talep edilmesi halinde sicil örneği verilir.
(3) Sicile kayıt, yayımlama ve tescil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
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b) 49 uncu maddede belirtilen denetim şartlarının kaynak ülkede sağlanmış olması.
c) Kaynak ülkenin, Türkiye’den yapılacak coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı tescil 

başvurularına eşit koruma sağlaması. 
(2) Yabancı ülke kaynaklı coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurusu Türkiye’de korunan 

coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı ile aynı ise inceleme, bölgesel ve geleneksel kullanım ile benzer 
adların tüketici tarafından birbiriyle karıştırılması riski göz önüne alınarak yapılır. Bu gibi coğrafi 
işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının kullanımına, sadece üretildiği kaynak ülkenin açık ve görülebilir 
şekilde etikette belirtilmesi halinde izin verilir.

İKİNCİ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi

İtiraz ve itirazın incelenmesi
MADDE 40- (1) Başvuru yapan, 38 inci madde çerçevesinde reddedilen başvuruyla ilgili olarak 

kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak Kuruma itiraz edebilir.
(2) Tescil talebinin 33 ila 37 nci ve 39 uncu maddelere uygun olmadığı iddiasıyla üçüncü kişiler 

veya 48 inci madde kapsamında önceki tarihli herhangi bir hak sahibi tarafından, başvurunun Bültende 
yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak itirazda bulunulabilir. Başvuru 
yapana itiraz yapıldığına ilişkin bilgi verilerek görüşü istenir. 

(3) Itiraza ilişkin ücretin, itiraz süresi içinde ödenmesi ve ödendiğine ilişkin bilginin aynı süre içinde 
Kuruma sunulması zorunludur. Aksi takdirde itiraz yapılmamış sayılır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca 
yapılan itirazlardan ücret alınmaz.

(4) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca yapılan itirazlar yönetmelikle belirlenen esaslar çerçevesinde 
Kurul tarafından incelenir. Kurul itirazda ileri sürülen hususların değerlendirilmesi için ilgili kurum 
veya kuruluşlardan görüş talep edebilir. Görüş için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ücret talep 
edilmesi halinde söz konusu ücret itiraz eden tarafından ödenir. 

(5) Kurum gerekli görmesi halinde tarafları uzlaşmaya teşvik edebilir. Uzlaşma ile ilgili hususlarda 
6325 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(6) Itirazın incelenmesi sonucunda başvurunun biçim veya kapsamında değişiklik yapılması 
halinde başvurunun son hali, değişikliğe uğrayan kısım ayrıca belirtilmek suretiyle Bültende yayımlanır. 
Bu yayıma itiraz edilemez.  

(7) Itiraz üzerine başvurunun reddedilmesi halinde karar Bültende yayımlanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM

Tescil ve Değişiklik Talepleri
Tescil
MADDE 41- (1) Bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde hakkında herhangi bir itiraz 

yapılmamış, yapılan itirazlar nihai olarak reddedilmiş veya itirazların değerlendirilmesi sonucunda 
değişikliğe uğramış başvuru, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde tescil ücretinin ödenmesi ve 
ödendiğine ilişkin bilginin aynı süre içinde Kuruma sunulması şartıyla tescil edilir, sicile kaydedilir ve 
Bültende yayımlanır. 

(2) Sicil alenidir. Talep edilmesi halinde sicil örneği verilir. 
(3) Sicile kayıt, yayım ve tescil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
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Değişiklik talepleri
MADDE 42- (1) Tescil edilen coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının tescile konu özelliklerinde 

değişiklik olması halinde değişiklik talebi, ücretinin ödenmesi şartıyla menfaati bulunanlar tarafından 
yapılabilir.

(2) Değişiklik talebi, 38 inci madde kapsamında incelenir ve uygun bulunan değişiklikler 
Bültende yayımlanır. Değişikliğe, yayım tarihinden itibaren üç ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak 
itiraz edilebilir. Bu itirazlar, 40 ıncı maddeye göre incelenir. İtiraz olmaması veya inceleme sonucunda 
itirazın reddedilmesi halinde değişiklikler Bültende yayımlanır ve yayımı tarihi itibarıyla kesinleşir. 
Değişiklikler, ilgililer tarafından yayım tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde uygulanır. 

(3) Değişiklik taleplerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Başvuru yapan veya tescil ettirenlerde değişiklik
MADDE 43- (1) Coğrafî işaret veya geleneksel ürün adı başvurusu yapanların veya tescil 

ettirenlerin, 36 ncı ve 49 uncu maddelerde belirtilen şartları sağlamadığına mahkeme tarafından karar 
verilmesi veya bu durumun Enstitü tarafından resen tespiti ya da başvuru yapan veya tescil ettiren 
kişiler tarafından değişiklik beyanının Enstitüye yazılı olarak bildirilmesi halinde bu karar, tespit ya da 
beyan Bültende yayımlanır. Yayım tarihinden itibaren üç ay içinde 36 ncı maddedeki şartları taşıyan 
ilgililer tarafından başvuru veya tescil kayıtlarında değişiklik talebinde bulunulabilir. Talep olmaması 
veya yapılan taleplerin uygun bulunmaması halinde coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı hakkı 
sona erer ve bu durum Bültende yayımlanır. Birden çok talep olması halinde, Enstitü, yönetmelikle 
belirlenen usule uygun olarak en uygun talebi kabul eder.

(2) Başvuru yapan veya tescil ettiren ile 36 ncı ve 49 uncu maddelerde belirtilen şartları sağlayanın 
anlaşması halinde kayıtlardaki değişiklik talebi, belgelerin sunulması ve ücretinin ödenmesi şartıyla 
Enstitüye yapılır. Talebin kabul edilmesi halinde değişiklik Bültende yayımlanır.

(3) Coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurusu yapan veya tescil ettiren kişilerin isim, adres, 
unvan veya nev’inde meydana gelen değişiklikler sicile kaydedilerek Bültende yayımlanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Hakkın Kapsamı, Kullanım ve Denetim

Coğrafî işaret korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan hakların kapsamı
MADDE 44- (1) Bir ürüne ilişkin coğrafi işaret koruması bu Kanun çerçevesinde tescil yoluyla 

elde edilir.
(2) Coğrafi işareti tescil ettiren ile tescil edilmiş coğrafi işaretin kullanım hakkına sahip kişiler, 

üçüncü kişilerin;
a) Coğrafi işaret tescilinde belirtilen ürün özelliklerini taşımadığı halde coğrafi işaretin ününden 

yarar sağlayacak şekilde ya da tescil kapsamındaki ürünler veya bunlarla ilişkilendirilebilecek 
nitelikteki ürünlerle ilgili olarak coğrafi işaretin veya 46 ncı madde uyarınca kullanılması öngörülen 
amblemin ticari amaçlı olarak doğrudan veya dolaylı kullanımının,

b) Ürünün gerçek menşeini veya niteliğini belirten açıklamalar yahut stilinde, tarzında, tipinde, 
türünde, yöntemiyle, orada üretildiği biçimde gibi terimler içerse veya başka bir dile tercüme edilmiş 
olsa dahi, tescilli coğrafi işaretin, tescil kapsamındaki özelliklerini taşımayan ya da çağrışım yapacak 
şekilde benzeri olan ürün üzerindeki yanıltıcı kullanımının veya taklidinin,
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Değişiklik talepleri 
MADDE 42- (1) Tescil edilen coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının tescile konu özelliklerinde 

değişiklik olması halinde değişiklik talebi, ücretinin ödenmesi şartıyla menfaati bulunanlar tarafından 
yapılabilir. 

(2) Değişiklik talebi, 38 inci madde kapsamında incelenir ve uygun bulunan değişiklikler 
Bültende yayımlanır. Değişikliğe, yayım tarihinden itibaren üç ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak 
itiraz edilebilir. Bu itirazlar, 40 ıncı maddeye göre incelenir. Itiraz olmaması veya inceleme sonucunda 
itirazın reddedilmesi halinde değişiklikler Bültende yayımlanır ve yayımı tarihi itibarıyla kesinleşir. 
Değişiklikler, ilgililer tarafından yayım tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde uygulanır. 

(3) Değişiklik taleplerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Başvuru yapan veya tescil ettirenlerde değişiklik 
MADDE 43- (1) Coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurusu yapanların veya tescil 

ettirenlerin, 36 ncı ve 49 uncu maddelerde belirtilen şartları sağlamadığına mahkeme tarafından karar 
verilmesi veya bu durumun Kurum tarafından resen tespiti ya da başvuru yapan veya tescil ettiren 
kişiler tarafından değişiklik beyanının Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde bu karar, tespit ya da 
beyan Bültende yayımlanır. Yayım tarihinden itibaren üç ay içinde 36 ncı maddedeki şartları taşıyan 
ilgililer tarafından başvuru veya tescil kayıtlarında değişiklik talebinde bulunulabilir. Talep olmaması 
veya yapılan taleplerin uygun bulunmaması halinde coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı hakkı 
sona erer ve bu durum Bültende yayımlanır. Birden çok talep olması halinde, Kurum, yönetmelikle 
belirlenen usule uygun olarak en uygun talebi kabul eder.

(2) Başvuru yapan veya tescil ettiren ile 36 ncı ve 49 uncu maddelerde belirtilen şartları sağlayanın 
anlaşması halinde kayıtlardaki değişiklik talebi, belgelerin sunulması ve ücretinin ödenmesi şartıyla 
Kuruma yapılır. Talebin kabul edilmesi halinde değişiklik Bültende yayımlanır.

(3) Coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurusu yapan veya tescil ettiren kişilerin isim, adres, 
unvan veya nev’inde meydana gelen değişiklikler sicile kaydedilerek Bültende yayımlanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Hakkın Kapsamı, Kullanım ve Denetim

Coğrafi işaret korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan hakların kapsamı 
MADDE 44- (1) Bir ürüne ilişkin coğrafi işaret koruması bu Kanun çerçevesinde tescil yoluyla 

elde edilir.
(2) Coğrafi işareti tescil ettiren ile tescil edilmiş coğrafi işaretin kullanım hakkına sahip kişiler, 

üçüncü kişilerin;
a) Coğrafi işaret tescilinde belirtilen ürün özelliklerini taşımadığı halde coğrafi işaretin ününden 

yarar sağlayacak şekilde ya da tescil kapsamındaki ürünler veya bunlarla ilişkilendirilebilecek 
nitelikteki ürünlerle ilgili olarak coğrafi işaretin veya 46 ncı madde uyarınca kullanılması öngörülen 
amblemin ticari amaçlı olarak doğrudan veya dolaylı kullanımının,

b) Ürünün gerçek menşeini veya niteliğini belirten açıklamalar yahut stilinde, tarzında, tipinde, 
türünde, yöntemiyle, orada üretildiği biçimde gibi terimler içerse veya başka bir dile tercüme edilmiş 
olsa dahi, tescilli coğrafi işaretin, tescil kapsamındaki özelliklerini taşımayan ya da çağrışım yapacak 
şekilde benzeri olan ürün üzerindeki yanıltıcı kullanımının veya taklidinin, 
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c) Tescilli coğrafi işareti üzerinde taşıyan ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında 
veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede, ürünün tescil edilmiş doğal veya esas nitelik ve özellikleri 
ile menşeine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye yer verilmesinin,

ç) Tescilli coğrafi işarete ait amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde kullanımının,
önlenmesini talep etme hakkına sahiptir.
(3) Coğrafi işaret tescilinin sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı tescilin Bültende yayımlandığı 

tarih itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak başvuru yapan, başvurunun Bültende yayımlanmasından sonra 
gerçekleşen ve coğrafi işaret tescilinin yayımlanmış olması halinde yasaklanması söz konusu olabilecek 
fiiller nedeniyle tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine 
ilişkin olarak, tescilin Bültende yayımlanmasından önce karar veremez.

(4) Tescil edilen coğrafi işaretlerin ürünün öz adına dönüşmüş olduğu kabul edilmez.
(5) Coğrafi işaret korumasına konu adın bir kısmı, ürünün öz adından oluşsa bile tescil ile sağlanan 

koruma bu öz adları kapsamaz.
(6) Ürünün öz adı, o ürünün ilk üretildiği veya pazarlandığı bölge veya yöreyle ilgili olsa bile bir 

ürünün genel adı haline gelmiş adıdır. Bir adın ürünün öz adına dönüşüp dönüşmediğinin tespitinde, söz 
konusu ürünün tüketim alanında halkın bu adı kullanımı ve ilgili diğer kanuni düzenlemeler gözönünde 
bulundurulur.

(7) Tescil edilen coğrafi işaret tescil ettirene inhisari hak sağlamaz.
Geleneksel ürün adı korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan hakkın kapsamı
MADDE 45- (1) Bir ürüne ilişkin geleneksel ürün adı koruması bu Kanun çerçevesinde tescil 

yoluyla elde edilir.
(2) Geleneksel ürün adını tescil ettiren ile tescil edilmiş geleneksel ürün adını kullanım hakkına 

sahip kişiler üçüncü kişilerin aşağıda sayılan fiillerinin önlenmesini talep etme hakkına sahiptir.
a) Geleneksel ürün adı tescilinde belirtilen ürün özelliklerini taşımadığı halde tescilli ürün adı için 

46 ncı madde uyarınca kullanılması öngörülen amblemin, ürünün ününden yarar sağlayacak şekilde 
kullanımı veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran ürünlerle ilgili olarak ticari amaçlı kullanımı.

b) Tescilli ürün adına ait amblemin tüketiciyi yanıltıcı şekilde kullanımı.
c) Geleneksel ürün adı tescilinde belirtilen ürün özelliklerini ve tescilli ürün adı için 46 ncı madde 

uyarınca kullanılması öngörülen amblemi taşımadığı halde, ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve 
reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede ürünün tescilde belirtilen özellikleri taşıdığına 
ilişkin yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye yer verilmesi.

(3) Geleneksel ürün adı tescilinin sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı tescilin Bültende 
yayımlandığı tarih itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak başvuru yapan, başvurunun Bültende 
yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve geleneksel ürün adı tescilinin yayımlanmış olması halinde 
yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne 
sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin Bültende yayımlanmasından önce karar veremez.

(4) Tescil edilen geleneksel ürün adı tescil ettirene inhisari hak sağlamaz.
(5) Bu Kanun kapsamında geleneksel ürün adlarına sağlanan koruma, başta coğrafi işaretler ve 

markalar olmak üzere diğer sınai mülkiyet hakları kapsamında kazanılmış haklara halel getirmez.
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c) Tescilli coğrafi işareti üzerinde taşıyan ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında 
veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede, ürünün tescil edilmiş doğal veya esas nitelik ve özellikleri 
ile menşeine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye yer verilmesinin,

ç) Tescilli coğrafi işarete ait amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde kullanımının,
önlenmesini talep etme hakkına sahiptir.
(3) Coğrafi işaret tescilinin sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı tescilin Bültende yayımlandığı 

tarih itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak başvuru yapan, başvurunun Bültende yayımlanmasından sonra 
gerçekleşen ve coğrafi işaret tescilinin yayımlanmış olması halinde yasaklanması söz konusu olabilecek 
fiiller nedeniyle tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine 
ilişkin olarak, tescilin Bültende yayımlanmasından önce karar veremez. 

(4) Tescil edilen coğrafi işaretlerin ürünün öz adına dönüşmüş olduğu kabul edilmez.
(5) Coğrafi işaret korumasına konu adın bir kısmı, ürünün öz adından oluşsa bile tescil ile sağlanan 

koruma bu öz adları kapsamaz.
(6) Ürünün öz adı, o ürünün ilk üretildiği veya pazarlandığı bölge veya yöreyle ilgili olsa bile bir 

ürünün genel adı haline gelmiş adıdır. Bir adın ürünün öz adına dönüşüp dönüşmediğinin tespitinde, 
söz konusu ürünün tüketim alanında halkın bu adı kullanımı ve ilgili diğer kanuni düzenlemeler göz 
önünde bulundurulur.  

(7) Tescil edilen coğrafi işaret tescil ettirene inhisari hak sağlamaz.
Geleneksel ürün adı korumasının elde edilmesi ve tescilden doğan hakkın kapsamı
MADDE 45- (1) Bir ürüne ilişkin geleneksel ürün adı koruması bu Kanun çerçevesinde tescil 

yoluyla elde edilir.
(2) Geleneksel ürün adını tescil ettiren ile tescil edilmiş geleneksel ürün adını kullanım hakkına 

sahip kişiler üçüncü kişilerin aşağıda sayılan fiillerinin önlenmesini talep etme hakkına sahiptir.
a) Geleneksel ürün adı tescilinde belirtilen ürün özelliklerini taşımadığı halde tescilli ürün adı için 

46 ncı madde uyarınca kullanılması öngörülen amblemin, ürünün ününden yarar sağlayacak şekilde 
kullanımı veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran ürünlerle ilgili olarak ticari amaçlı kullanımı.

b) Tescilli ürün adına ait amblemin tüketiciyi yanıltıcı şekilde kullanımı.
c) Geleneksel ürün adı tescilinde belirtilen ürün özelliklerini ve tescilli ürün adı için 46 ncı madde 

uyarınca kullanılması öngörülen amblemi taşımadığı halde, ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve 
reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede ürünün tescilde belirtilen özellikleri taşıdığına 
ilişkin yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye yer verilmesi.

(3) Geleneksel ürün adı tescilinin sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı tescilin Bültende 
yayımlandığı tarih itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak başvuru yapan, başvurunun Bültende 
yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve geleneksel ürün adı tescilinin yayımlanmış olması halinde 
yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne 
sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin Bültende yayımlanmasından önce karar veremez.

(4) Tescil edilen geleneksel ürün adı tescil ettirene inhisari hak sağlamaz. 
(5) Bu Kanun kapsamında geleneksel ürün adlarına sağlanan koruma, başta coğrafi işaretler ve 

markalar olmak üzere diğer sınai mülkiyet hakları kapsamında kazanılmış haklara halel getirmez. 
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Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının kullanımı
MADDE 46- (1) Tescilli coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları sicilde belirtilen şartlara uygun 

olan ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet gösterenler tarafından kullanılır. Bu kişiler, tescil 
ettirene, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adına yönelik üretim ve pazarlama faaliyeti gösterdiklerine 
dair bildirimde bulunur.

(2) Tescil edilmiş coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının kullanım hakkına sahip olan kişiler, 
söz konusu coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını, amblem ile birlikte ürün veya ambalajı üzerinde 
kullanır. Coğrafi işaretler bakımından amblemin kullanılması zorunludur.

(3) Ürünün niteliği gereği, amblem ile birlikte coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının ürünün 
kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılamadığı durumlarda, amblem ile tescilli işaret veya ad, 
kullanım hakkına sahip olanlar tarafından işletmede kolayca görülecek şekilde bulundurulur.

(4) Geleneksel ürün adının amblemsiz kullanımı bu Kanun hükümlerine tabi değildir.
(5) Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının kullanımı ile amblem ve amblemin kullanımına 

ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
İyiniyetli kullanım
MADDE 47- (1) Gerçek kişi adının veya tüzel kişi unvanının, söz konusu kişiler veya halefleri 

tarafından, ticaret sırasında halkı yanıltıcı mahiyette olmayan kullanımları, 44 üncü ve 45 inci 
maddelerde belirtilen hallerin ihlali sayılmaz.

Markalarla ilişki
MADDE 48- (1) Coğrafi işaretin tescilinden sonra 44 üncü maddede belirtilen biçimlerde veya 

tescile konu coğrafi işaretle ilgili mal veya hizmetler için kullanılmak üzere yapılan marka başvurusu 
reddedilir, tescil edilmiş ise dava yoluyla hükümsüz kılınabilir.

(2) Coğrafi işaretle aynı veya benzer bir marka, coğrafi işaretin korunmasından önce iyiniyetle 
tescil edilmiş veya bu markanın kullanım hakkı iyiniyetle kazanılmışsa, coğrafi işaretin hak sahibine 
verdiği yetkiler, marka başvurusunun tesciline ve iyiniyetli kullanımına zarar vermez.

(3) Tescilli bir markanın sahip olduğu itibar, ün ve kullanım süresi de gözönünde bulundurularak 
bu marka ile aynı veya benzer olması sebebiyle markanın varlığına zarar verici veya gerçek kaynağı 
konusunda yanıltıcı olacak nitelikteki adların coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı olarak tesciline, 
önceki tarihli hak sahibinin itirazı üzerine izin verilmez.

Kullanımın denetimi
MADDE 49- (1) Coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının kullanımının denetimi; tescilli 

coğrafi işaretleri ve geleneksel ürün adlarını taşıyan ürünlerin üretimi, piyasaya arzı veya dağıtımı 
aşamalarında veya ürün piyasada iken kullanımının tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun 
denetimine ilişkin her türlü faaliyeti kapsar.

(2) Denetim, başvuruda belirtilen ve Enstitü tarafından yeterliliği onaylanan denetim mercii 
tarafından yerine getirilir. Sicilde yer alan denetim merciinde değişiklik, Enstitünün onayı ile yapılabilir.

(3) Denetim raporları, tescilin Bültende yayımlandığı tarihten itibaren iki yılda bir Enstitüye sunulur. 
Ancak şikâyet olması halinde. Enstitü denetim raporlarının süresinden önce sunulmasını talep edebilir.

(4) Denetim raporlarının incelenmesi sonucunda eksiklik varsa tescil ettirene bildirilerek altı ay 
içinde eksikliğin giderilmesi istenir. Eksikliğin süresi içinde giderilmemesi veya denetim faaliyetinin 
usulüne uygun olarak yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde 43 üncü madde hükmü uygulanır.
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Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının kullanımı
MADDE 46- (1) Tescilli coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları sicilde belirtilen şartlara uygun 

olan ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet gösterenler tarafından kullanılır. Bu kişiler, tescil 
ettirene, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adına yönelik üretim ve pazarlama faaliyeti gösterdiklerine 
dair bildirimde bulunur.

(2) Tescil edilmiş coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının kullanım hakkına sahip olan kişiler, 
söz konusu coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını, amblem ile birlikte ürün veya ambalajı üzerinde 
kullanır. Coğrafi işaretler bakımından amblemin kullanılması zorunludur. 

(3) Ürünün niteliği gereği, amblem ile birlikte coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının ürünün 
kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılamadığı durumlarda, amblem ile tescilli işaret veya ad, kullanım 
hakkına sahip olanlar tarafından işletmede kolayca görülecek şekilde bulundurulur.

(4) Geleneksel ürün adının amblemsiz kullanımı bu Kanun hükümlerine tabi değildir.
(5) Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının kullanımı ile amblem ve amblemin kullanımına 

ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 
İyiniyetli kullanım 
MADDE 47- (1) Gerçek kişi adının veya tüzel kişi unvanının, söz konusu kişiler veya halefleri 

tarafından, ticaret sırasında halkı yanıltıcı mahiyette olmayan kullanımları, 44 üncü ve 45 inci 
maddelerde belirtilen hallerin ihlali sayılmaz. 

Markalarla ilişki
MADDE 48- (1) Coğrafi işaretin tescilinden sonra 44 üncü maddede belirtilen biçimlerde veya 

tescile konu coğrafi işaretle ilgili mal veya hizmetler için kullanılmak üzere yapılan marka başvurusu 
reddedilir, tescil edilmiş ise dava yoluyla hükümsüz kılınabilir.

(2) Coğrafi işaretle aynı veya benzer bir marka, coğrafi işaretin korunmasından önce iyiniyetle 
tescil edilmiş veya bu markanın kullanım hakkı iyiniyetle kazanılmışsa, coğrafi işaretin hak sahibine 
verdiği yetkiler, marka başvurusunun tesciline ve iyiniyetli kullanımına zarar vermez. 

(3) Tescilli bir markanın sahip olduğu itibar, ün ve kullanım süresi de göz önünde bulundurularak 
bu marka ile aynı veya benzer olması sebebiyle markanın varlığına zarar verici veya gerçek kaynağı 
konusunda yanıltıcı olacak nitelikteki adların coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı olarak tesciline, 
önceki tarihli hak sahibinin itirazı üzerine izin verilmez. 

Kullanımın denetimi
MADDE 49- (1) Coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının kullanımının denetimi; tescilli 

coğrafi işaretleri ve geleneksel ürün adlarını taşıyan ürünlerin üretimi, piyasaya arzı veya dağıtımı 
aşamalarında veya ürün piyasada iken kullanımının tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun 
denetimine ilişkin her türlü faaliyeti kapsar.

(2) Denetim, başvuruda belirtilen ve Kurum tarafından yeterliliği onaylanan denetim mercii 
tarafından yerine getirilir. Sicilde yer alan denetim merciinde değişiklik, Kurumun onayı ile yapılabilir. 

(3) Denetim raporları, tescilin Bültende yayımlandığı tarihten itibaren iki yılda bir Kuruma sunulur. 
Ancak şikâyet olması halinde, Kurum denetim raporlarının süresinden önce sunulmasını talep edebilir.

(4) Denetim raporlarının incelenmesi sonucunda eksiklik varsa tescil ettirene bildirilerek altı ay 
içinde eksikliğin giderilmesi istenir. Eksikliğin süresi içinde giderilmemesi veya denetim faaliyetinin 
usulüne uygun olarak yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde 43 üncü madde hükmü uygulanır.
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(5) Tescil ettiren, denetime ilişkin masrafları denetlenenlerden talep edebilir.
(6) Denetime ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
(7) Bu Kitapta belirtilen denetim, başvuru yapan tarafından oluşturulan denetim merciinin yaptığı 

denetimleri kapsamakta olup, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının denetimine 
ilişkin hükümler saklıdır. 

BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM

Hükümsüzlük
Hükümsüzlük talebi ve hükümsüzlük halleri
MADDE 50- (1) Coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının hükümsüzlüğü menfaati olanlar 

tarafından mahkemeden istenebilir.
(2) Mahkeme;
a) Tescilin, 33 üncü, 34 üncü, 35 inci, 37 nci veya 39 uncu maddelerde belirtilen şartlardan 

herhangi birine uygun olmaması,
b) Tescilin, 36 ncı madde uyarınca başvuru hakkına sahip olanlar tarafından yapılmamış olması,
c) Denetim işlemlerinin, 49 uncu maddede belirtilen biçimde yerine getirilmemesi,
hallerinde tescilli coğrafi işaret veya geleneksel ürün adının hükümsüz sayılmasına karar verir.
(3) Coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının hükümsüzlüğüne ilişkin dava, sicilde tescil ettiren 

olarak kayıtlı kişiye karşı açılır. Bu davalarda Enstitü taraf gösterilmez.
Hükümsüzlüğün etkisi
MADDE 51- (1) Mahkeme tarafından coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının hükümsüzlüğüne 

karar verilmesi halinde, tescil edilen coğrafi işarete ve geleneksel ürün adına bu Kanunla sağlanan 
koruma hiç doğmamış sayılır.

(2) Coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının kullanım hakkı sahiplerinin kötüniyetli hareket 
etmesinden zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, coğrafi işaretin veya geleneksel ürün 
adının hükümsüzlüğü kararının geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez.

a) Karardan önce tescilin sağladığı haklara tecavüz sebebiyle verilen kesinleşmiş ve uygulanmış 
kararlar.

b) Karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler.
(3) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin, hakkaniyet 

gereği kısmen ya da tamamen iadesi istenebilir.
(4) Kesinleşmiş mahkeme kararı mahkemece resen Enstitüye bildirilir. Hükümsüz kılınan coğrafi 

işaret veya geleneksel ürün adı, sicilden terkin edilir ve terkine ilişkin bilgi Bültende yayımlanır.
İKİNCİ BÖLÜM

Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme
Tescilin sağladığı hak ve sorumluluktan vazgeçme
MADDE 52- (1) Coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını tescil ettiren, tescilin sağladığı haklarından 

ve kullanımın denetimiyle ilgili sorumluluklarından vazgeçebilir. Vazgeçme talebi Bültende yayımlanır.
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(5) Tescil ettiren, denetime ilişkin masrafları denetlenenlerden talep edebilir. 
(6) Denetime ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 
(7) Bu Kitapta belirtilen denetim, başvuru yapan tarafından oluşturulan denetim merciinin yaptığı 

denetimleri kapsamakta olup, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının denetimine 
ilişkin hükümler saklıdır.

BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM

Hükümsüzlük
Hükümsüzlük talebi ve hükümsüzlük halleri
MADDE 50- (1) Coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının hükümsüzlüğü menfaati olanlar 

tarafından mahkemeden istenebilir.
(2) Mahkeme;
a) Tescilin, 33 üncü, 34 üncü, 35 inci, 37 nci veya 39 uncu maddelerde belirtilen şartlardan herhangi 

birine uygun olmaması,
b) Tescilin, 36 ncı madde uyarınca başvuru hakkına sahip olanlar tarafından yapılmamış olması,
c) Denetim işlemlerinin, 49 uncu maddede belirtilen biçimde yerine getirilmemesi, 
hallerinde tescilli coğrafi işaret veya geleneksel ürün adının hükümsüz sayılmasına karar verir.
(3) Coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının hükümsüzlüğüne ilişkin dava, sicilde tescil ettiren 

olarak kayıtlı kişiye karşı açılır. Bu davalarda Kurum taraf gösterilmez. 
Hükümsüzlüğün etkisi
MADDE 51- (1) Mahkeme tarafından coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının hükümsüzlüğüne 

karar verilmesi halinde, tescil edilen coğrafi işarete ve geleneksel ürün adına bu Kanunla sağlanan 
koruma hiç doğmamış sayılır. 

(2) Coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının kullanım hakkı sahiplerinin kötüniyetli hareket 
etmesinden zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, coğrafi işaretin veya geleneksel ürün 
adının hükümsüzlüğü kararının geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez. 

a) Karardan önce tescilin sağladığı haklara tecavüz sebebiyle verilen kesinleşmiş ve uygulanmış 
kararlar.

b) Karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler.
(3) Ikinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin, hakkaniyet 

gereği kısmen ya da tamamen iadesi istenebilir. 
(4) Kesinleşmiş mahkeme kararı mahkemece resen Kuruma bildirilir. Hükümsüz kılınan coğrafi 

işaret veya geleneksel ürün adı, sicilden terkin edilir ve terkine ilişkin bilgi Bültende yayımlanır. 
İKİNCİ BÖLÜM

Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme
Tescilin sağladığı hak ve sorumluluktan vazgeçme
MADDE 52- (1) Coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını tescil ettiren, tescilin sağladığı haklarından 

ve kullanımın denetimiyle ilgili sorumluluklarından vazgeçebilir. Vazgeçme talebi Bültende yayımlanır.
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(2) Bültendeki yayımı takip eden üç aylık süre içinde 36 ncı maddede belirtilen şartları taşıyanlar 
tarafından tescil ettiren kişiye ilişkin değişiklik talebinde bulunulması halinde, bu talep 43 üncü madde 
hükümleri çerçevesinde incelenir.

(3) Üç aylık süre içinde tescil ettiren kişiye ilişkin değişiklik talebinde bulunulmaması halinde, 
coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı tescili üç aylık sürenin sonunda Enstitü tarafından sicilden 
terkin edilir ve terkine ilişkin bilgi Bültende yayımlanır. Vazgeçme, sicile kayıt tarihi itibarıyla hüküm 
doğurur.

(4) Vazgeçmeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
ALTINCI KISIM
Hakka Tecavüz

Coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılan fiiller
MADDE 53- (1) Tescilli coğrafi işaretin aşağıda belirtilen biçimdeki kullanımları coğrafi işaret 

hakkına tecavüz sayılır.
a) Coğrafi işaret tesciline konu ürünün özelliklerini taşımadığı halde, coğrafi işaretin ününden yarar 

sağlayacak şekilde ya da tescil kapsamındaki ürünler veya bunlarla ilişkilendirilebilecek nitelikteki 
ürünlerle ilgili olarak coğrafi işaretin veya 46 ncı madde uyarınca kullanılması öngörülen amblemin 
ticari amaçlı olarak doğrudan veya dolaylı kullanımı.

b) Ürünün gerçek menşeini veya coğrafi işaretin tercümesini veya stilinde, tarzında, tipinde, 
türünde, yöntemiyle, orada üretildiği biçimde gibi açıklamaları içerse bile coğrafi işaretin kötüye 
kullanımı, taklidi veya coğrafi işareti çağrıştıran şekilde kullanımı.

c) Coğrafi işareti taşıyan ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtımında ya da ürünle ilgili herhangi 
bir yazılı belgede, ürünün tescil kapsamındaki nitelikleri ile menşeine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı 
herhangi bir açıklama ya da işarete yer verilmesi.

ç) Coğrafi işarete ilişkin amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde kullanımı.
(2) Coğrafi işareti kullanma hakkına sahip olanlar, coğrafi işaretten doğan haklara tecavüz sayılan 

fiilleri tescil ettirene noter vasıtasıyla bildirerek dava açılmasını talep edebilir. Tescil ettirenin talebi 
kabul etmemesi veya bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde dava açmaması halinde, kullanma hakkına 
sahip olanlar, yapılan bildirimi de ekleyerek dava açabilir. Açılan dava tescil ettirene ihbar olunur. 
Ancak ciddi bir zarar tehlikesi karşısında, kullanma hakkına sahip olanlar, süreyle bağlı kalmaksızın 
ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. İhtiyati tedbire karar verilmesi durumunda 
dava açılabilmesi için belirtilen sürenin dolması beklenmez.

(3) Coğrafi işaretin tescilli olduğuna ilişkin kaydın ürün, ambalaj veya fatura üzerine konulmamış 
olması, eylemi tecavüz olmaktan çıkarmaz. Ancak tescille ilgili kayıt ve işaretler kusurun değerlendirilmesi 
sırasında dikkate alınır.

(4) Coğrafi işaret başvurusu yayımlandığı takdirde, başvuruyu yapan, coğrafi işarete yönelik bu 
maddede sayılan tecavüzlerden dolayı hukuk davası açma hakkına sahiptir. Tecavüz eden, başvurudan 
ve kapsamından haberdar edilmişse başvurunun yayımlanmamış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin 
kötüniyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa başvurunun yayımından önce de tecavüzün 
varlığı kabul edilir.
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(2) Bültendeki yayımı takip eden üç aylık süre içinde 36 ncı maddede belirtilen şartları taşıyanlar 
tarafından tescil ettiren kişiye ilişkin değişiklik talebinde bulunulması halinde, bu talep 43 üncü madde 
hükümleri çerçevesinde incelenir. 

(3) Üç aylık süre içinde tescil ettiren kişiye ilişkin değişiklik talebinde bulunulmaması halinde, 
coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı tescili üç aylık sürenin sonunda Kurum tarafından sicilden 
terkin edilir ve terkine ilişkin bilgi Bültende yayımlanır. Vazgeçme, sicile kayıt tarihi itibarıyla hüküm 
doğurur. 

(4) Vazgeçmeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
ALTINCI KISIM
Hakka Tecavüz

Coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılan fiiller
MADDE 53- (1) Tescilli coğrafi işaretin aşağıda belirtilen biçimdeki kullanımları coğrafi işaret 

hakkına tecavüz sayılır.
a) Coğrafi işaret tesciline konu ürünün özelliklerini taşımadığı halde, coğrafi işaretin ününden yarar 

sağlayacak şekilde ya da tescil kapsamındaki ürünler veya bunlarla ilişkilendirilebilecek nitelikteki 
ürünlerle ilgili olarak coğrafi işaretin veya 46 ncı madde uyarınca kullanılması öngörülen amblemin 
ticari amaçlı olarak doğrudan veya dolaylı kullanımı.

b) Ürünün gerçek menşeini veya coğrafi işaretin tercümesini veya stilinde, tarzında, tipinde, 
türünde, yöntemiyle, orada üretildiği biçimde gibi açıklamaları içerse bile coğrafi işaretin kötüye 
kullanımı, taklidi veya coğrafi işareti çağrıştıran şekilde kullanımı.

c) Coğrafi işareti taşıyan ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtımında ya da ürünle ilgili herhangi 
bir yazılı belgede, ürünün tescil kapsamındaki nitelikleri ile menşeine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı 
herhangi bir açıklama ya da işarete yer verilmesi.

ç) Coğrafi işarete ilişkin amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde kullanımı. 
(2) Coğrafi işareti kullanma hakkına sahip olanlar, coğrafi işaretten doğan haklara tecavüz sayılan 

fiilleri tescil ettirene noter vasıtasıyla bildirerek dava açılmasını talep edebilir. Tescil ettirenin talebi 
kabul etmemesi veya bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde dava açmaması halinde, kullanma hakkına 
sahip olanlar, yapılan bildirimi de ekleyerek dava açabilir. Açılan dava tescil ettirene ihbar olunur. 
Ancak ciddi bir zarar tehlikesi karşısında, kullanma hakkına sahip olanlar, süreyle bağlı kalmaksızın 
ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. Ihtiyati tedbire karar verilmesi durumunda 
dava açılabilmesi için belirtilen sürenin dolması beklenmez. 

(3) Coğrafi işaretin tescilli olduğuna ilişkin kaydın ürün, ambalaj veya fatura üzerine konulmamış 
olması, eylemi tecavüz olmaktan çıkarmaz. Ancak tescille ilgili kayıt ve işaretler kusurun değerlendirilmesi 
sırasında dikkate alınır.

(4) Coğrafi işaret başvurusu yayımlandığı takdirde, başvuruyu yapan, coğrafi işarete yönelik bu 
maddede sayılan tecavüzlerden dolayı hukuk davası açma hakkına sahiptir. Tecavüz eden, başvurudan 
ve kapsamından haberdar edilmişse başvurunun yayımlanmamış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin 
kötüniyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa başvurunun yayımından önce de tecavüzün 
varlığı kabul edilir. 
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Geleneksel ürün adı hakkına tecavüz sayılan fiiller
MADDE 54- (1) Tescil edilmiş geleneksel ürün adının aşağıda belirtilen biçimdeki kullanımları, 

geleneksel ürün adı hakkına tecavüz sayılır.
a) Geleneksel ürün adı tescilinde belirtilen ürün özelliklerini taşımadığı halde, 46 ncı madde 

uyarınca kullanılması öngörülen amblemin tescilli ürün adı ile birlikte kullanılması suretiyle, ürünün 
ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımı veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran 
ürünlerle ilgili olarak tescilli ürün adına tahsis edilen amblemin ticari amaçlı kullanımı.

b) Amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde kullanımı.
c) Geleneksel ürün adı tescilinde belirtilen ürün özelliklerini ve tescilli ürün adı için 46 ncı madde 

uyarınca kullanılması öngörülen amblemi taşımadığı halde, ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve 
reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede ürünün tescilde belirtilen özellikleri taşıdığına 
ilişkin yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye yer verilmesi.

(2) Geleneksel ürün adı hakkına tecavüz edildiğinin bu adı kullanım hakkına sahip olanlarca tespit 
edilmesi halinde, tecavüz bu kişilerce tescil ettirene noter vasıtasıyla bildirilerek dava açması talep 
edilebilir. Tescil ettirenin talebi kabul etmemesi veya bildirimi aldığı tarihten itibaren üç ay içinde 
gerekli davayı açmaması halinde, kullanma hakkına sahip olanlar, yapılan bildirimi de ekleyerek dava 
açabilir. Açılan dava tescil ettirene ihbar olunur. Ancak ciddi bir zarar tehlikesi karşısında, kullanma 
hakkına sahip olanlar, süreye bağlı kalmaksızın ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep 
edebilir. İhtiyati tedbire karar verilmesi halinde, dava açılabilmesi için belirtilen sürenin dolması 
beklenmez.

(3) Geleneksel ürün adı başvurusu, yayımlandığı takdirde, başvuruyu yapan, geleneksel ürün adına 
yönelik bu maddede sayılan tecavüzlerden dolayı hukuk davası açma hakkına sahiptir. Tecavüz eden, 
başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise başvurunun yayımlanmamış olmasına bakılmaz. 
Tecavüz edenin kötüniyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa başvurunun yayımından önce 
de tecavüzün varlığı kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ KİTAP
Tasarım

BİRİNCİ KISIM
Tasarım Hakkı ve Kapsamı

Tasarım ve ürün
MADDE 55- (1) Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, 

şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.
(2) Ürün, bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi 

bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden 
çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografık karakterleri ifade eder.

(3) Birleşik ürün, sökülüp takılma yoluyla değiştirilebilen veya yenilenebilen parçalardan oluşan 
üründür.

(4) Tasarım; bu Kanun hükümleri uyarınca tescil edilmiş olması halinde tescilli tasarım, ilk kez 
Türkiye’de kamuya sunulmuş olması halinde ise tescilsiz tasarım olarak korunur.
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Geleneksel ürün adı hakkına tecavüz sayılan fiiller
MADDE 54- (1) Tescil edilmiş geleneksel ürün adının aşağıda belirtilen biçimdeki kullanımları, 

geleneksel ürün adı hakkına tecavüz sayılır. 
a) Geleneksel ürün adı tescilinde belirtilen ürün özelliklerini taşımadığı halde, 46 ncı madde 

uyarınca kullanılması öngörülen amblemin tescilli ürün adı ile birlikte kullanılması suretiyle, ürünün 
ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımı veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran 
ürünlerle ilgili olarak tescilli ürün adına tahsis edilen amblemin ticari amaçlı kullanımı. 

b) Amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde kullanımı.
c) Geleneksel ürün adı tescilinde belirtilen ürün özelliklerini ve tescilli ürün adı için 46 ncı madde 

uyarınca kullanılması öngörülen amblemi taşımadığı halde, ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve 
reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede ürünün tescilde belirtilen özellikleri taşıdığına 
ilişkin yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye yer verilmesi. 

(2) Geleneksel ürün adı hakkına tecavüz edildiğinin bu adı kullanım hakkına sahip olanlarca tespit 
edilmesi halinde, tecavüz bu kişilerce tescil ettirene noter vasıtasıyla bildirilerek dava açması talep 
edilebilir. Tescil ettirenin talebi kabul etmemesi veya bildirimi aldığı tarihten itibaren üç ay içinde 
gerekli davayı açmaması halinde, kullanma hakkına sahip olanlar, yapılan bildirimi de ekleyerek dava 
açabilir. Açılan dava tescil ettirene ihbar olunur. Ancak ciddi bir zarar tehlikesi karşısında, kullanma 
hakkına sahip olanlar, süreye bağlı kalmaksızın ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep 
edebilir. Ihtiyati tedbire karar verilmesi halinde, dava açılabilmesi için belirtilen sürenin dolması 
beklenmez. 

(3) Geleneksel ürün adı başvurusu, yayımlandığı takdirde, başvuruyu yapan, geleneksel ürün adına 
yönelik bu maddede sayılan tecavüzlerden dolayı hukuk davası açma hakkına sahiptir. Tecavüz eden, 
başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise başvurunun yayımlanmamış olmasına bakılmaz. 
Tecavüz edenin kötüniyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa başvurunun yayımından önce 
de tecavüzün varlığı kabul edilir. 

ÜÇÜNCÜ KİTAP
Tasarım

BİRİNCİ KISIM
Tasarım Hakkı ve Kapsamı

Tasarım ve ürün
MADDE 55- (1) Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, 

şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.
(2) Ürün, bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi 

bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden 
çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri ifade eder.

(3) Birleşik ürün, sökülüp takılma yoluyla değiştirilebilen veya yenilenebilen parçalardan oluşan 
üründür.

(4) Tasarım; bu Kanun hükümleri uyarınca tescil edilmiş olması halinde tescilli tasarım, ilk kez 
Türkiye’de kamuya sunulmuş olması halinde ise tescilsiz tasarım olarak korunur.
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Yenilik ve ayırt edicilik
MADDE 56- (1) Tasarım yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması şartıyla bu Kanunla sağlanan 

haklar kapsamında korunur.
(2) Birleşik ürünün parçasının tasarımı, aşağıdaki şartları taşıyorsa yeni ve ayırt edici niteliğe sahip 

olduğu kabul edilir.
a) Parça birleşik ürüne takıldığında, birleşik ürünün normal kullanımında görünür durumda 

olmalıdır.
b) Parçanın görünür durumda olan özellikleri, yenilik ve ayırt edici nitelik şartlarını karşılamalıdır.
(3) Bu maddede yer alan normal kullanım; bakım, servis veya onarım işleri hariç olmak üzere, son 

kullanıcı tarafından kullanımı ifade eder.
(4) Bir tasarımın aynısı;
a) Tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce,
b) Tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce,
dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar 

sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa aynı kabul edilir.
(5) Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim;
a) Tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce,
b) Tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce,
kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın aynı kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimden farklı 

ise bu tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir.
(6) Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, tasarımcının tasarımı geliştirmede sahip olduğu 

seçenek özgürlüğünün derecesi dikkate alınır.
Kamuya sunma
MADDE 57- (1) Kamuya sunma; sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, 

yayım, tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsar. Tasarımın gizlilik şartıyla üçüncü bir kişiye 
açıklanması kamuya sunma sayılmaz.

(2) Koruma talep edilen bir tasarım, başvuru tarihinden veya rüçhan talebi varsa rüçhan tarihinden 
önceki oniki ay içinde tasarımcı veya halefi ya da bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafından veya 
tasarımcı ya da halefleri ile olan ilişkinin kötüye kullanımı sonucu kamuya sunulması halinde bu 
açıklama tasarımın yeniliğini ve ayırt edici niteliğini etkilemez.

Koruma kapsamı ve koruma dışı haller
MADDE 58- (1) Tasarım sahibi, kendi tasarımına kıyasla ayırt edici niteliğe sahip olmayan 

tasarımlara karşı bu Kanundan doğan haklarını kullanabilir.
(2) Koruma kapsamının değerlendirilmesinde, tasarımcının tasarımı geliştirmede sahip olduğu 

seçenek özgürlüğünün derecesi dikkate alınır.
(3) Bu Kanun kapsamında sağlanan tasarım koruması, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanununda aranan şartları taşıması halinde söz konusu kanunla öngörülen korumaya 
halel getirmez.

(4) Aşağıda belirtilen haller koruma kapsamı dışındadır.
a) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarımlar.
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Yenilik ve ayırt edicilik 
MADDE 56- (1) Tasarım yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması şartıyla bu Kanunla sağlanan 

haklar kapsamında korunur.
(2) Birleşik ürünün parçasının tasarımı, aşağıdaki şartları taşıyorsa yeni ve ayırt edici niteliğe sahip 

olduğu kabul edilir. 
a) Parça birleşik ürüne takıldığında, birleşik ürünün normal kullanımında görünür durumda 

olmalıdır.
b) Parçanın görünür durumda olan özellikleri, yenilik ve ayırt edici nitelik şartlarını karşılamalıdır.
(3) Bu maddede yer alan normal kullanım; bakım, servis veya onarım işleri hariç olmak üzere, son 

kullanıcı tarafından kullanımı ifade eder.
(4) Bir tasarımın aynısı; 
a) Tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce, 
b) Tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce,
dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar 

sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa aynı kabul edilir. 
(5) Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim; 
a) Tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce, 
b) Tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce,
kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın aynı kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimden farklı 

ise bu tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir. 
(6) Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, tasarımcının tasarımı geliştirmede sahip olduğu 

seçenek özgürlüğünün derecesi dikkate alınır.
Kamuya sunma
MADDE 57- (1) Kamuya sunma; sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, 

yayım, tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsar. Tasarımın gizlilik şartıyla üçüncü bir kişiye 
açıklanması kamuya sunma sayılmaz.

(2) Koruma talep edilen bir tasarım, başvuru tarihinden veya rüçhan talebi varsa rüçhan tarihinden 
önceki oniki ay içinde tasarımcı veya halefi ya da bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafından veya 
tasarımcı ya da halefleri ile olan ilişkinin kötüye kullanımı sonucu kamuya sunulması halinde bu 
açıklama tasarımın yeniliğini ve ayırt edici niteliğini etkilemez.

Koruma kapsamı ve koruma dışı haller
MADDE 58- (1) Tasarım sahibi, kendi tasarımına kıyasla ayırt edici niteliğe sahip olmayan 

tasarımlara karşı bu Kanundan doğan haklarını kullanabilir. 
(2) Koruma kapsamının değerlendirilmesinde, tasarımcının tasarımı geliştirmede sahip olduğu 

seçenek özgürlüğünün derecesi dikkate alınır.
(3) Bu Kanun kapsamında sağlanan tasarım koruması, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanununda aranan şartları taşıması halinde söz konusu kanunla öngörülen korumaya 
halel getirmez. 

(4) Aşağıda belirtilen haller koruma kapsamı dışındadır.
a) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarımlar.
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b) Ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri.
c) Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün, başka bir ürüne mekanik olarak monte edilmesi 

veya bağlanması için belirli biçim ve boyutlarda üretilmesi zorunlu ürünlerin görünüm özellikleri.
ç) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri 

ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından 
halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya 
adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarımlar.

(5) 56 ncı maddedeki şartları karşılamak kaydıyla farklı veya eş birimlerden oluşan modüler bir 
sistemde bu birimlerin birbirleriyle sonlu veya sonsuz olarak çeşitli biçimlerde bağlantı kurmasını 
sağlayan tasarımlar korumadan yararlanır.

Tasarım hakkının kapsamı ve sınırları
MADDE 59- (1) Tasarımdan doğan haklar münhasıran tasarım sahibine aittir. Üçüncü kişiler, 

tasarım sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünü 
üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde 
bulunduramaz ya da bu tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride 
bulunamaz.

(2) Tescilsiz tasarım, sahibine birinci fıkrada belirtilen fiilleri engelleme hakkını sadece korunan 
tasarımın aynısının veya genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kopyalanarak 
alınması halinde verir. Korunan tasarımın kendi tasarımından önce kamuya sunulduğunu makul 
yollarla bilmesi mümkün olmayan bir tasarımcı tarafından bağımsız olarak yapılan tasarımın koruma 
kapsamındaki tasarımdan kopyalanmış olduğu kabul edilmez.

(3) Aşağıda sayılan fiiller tasarım hakkının kapsamı dışındadır.
a) Özel amaçla sınırlı kalan ve ticari amaç taşımayan fiiller.
b) Deneme amaçlı fiiller.
c) Ticari uygulamadaki dürüstlük kuralları ile bağdaşır olmak, tasarımın normal kullanımını 

gereksiz şekilde tehlikeye sokmamak ve kaynak göstermek şartları ile eğitim veya referans amaçlı 
çoğaltmalar.

ç) Yabancı ülkede kayıtlı olup geçici olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan deniz 
veya hava taşıt araçlarındaki ekipman, bu araçların onarımı için kullanılmak üzere ithal edilen yedek 
parça ve aksesuarlar ile bu araçların onarım fiilleri.

(4) Birleşik ürünün görünümüne bağımlı olan parçaların, birleşik ürüne orijinal görünümünü 
yeniden kazandırmak üzere onarım amacıyla ve bu parçaların kaynağı konusunda yanıltıcı olmamak 
şartıyla tasarımın piyasaya ilk sürüldüğü tarihten üç yıl sonra kullanılması tasarım hakkının ihlali 
sayılmaz.

(5) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan eşdeğer parçaların dördüncü fıkra 
kapsamında ve tasarımın piyasaya ilk sürüldüğü tarihten itibaren üç yıl içinde kullanımı tasarım 
hakkının ihlali sayılmaz.

(6) Yayım erteleme talebinde bulunulan tasarımlar için, tasarımlara ait görsel anlatımların Bültende 
yayımlanmasına kadar ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
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b) Ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri.
c) Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün, başka bir ürüne mekanik olarak monte edilmesi 

veya bağlanması için belirli biçim ve boyutlarda üretilmesi zorunlu ürünlerin görünüm özellikleri.
ç) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri 

ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından 
halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya 
adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarımlar.

(5) 56 ncı maddedeki şartları karşılamak kaydıyla farklı veya eş birimlerden oluşan modüler bir 
sistemde bu birimlerin birbirleriyle sonlu veya sonsuz olarak çeşitli biçimlerde bağlantı kurmasını 
sağlayan tasarımlar korumadan yararlanır. 

Tasarım hakkının kapsamı ve sınırları
MADDE 59- (1) Tasarımdan doğan haklar münhasıran tasarım sahibine aittir. Üçüncü kişiler, 

tasarım sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünü 
üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde 
bulunduramaz ya da bu tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride 
bulunamaz. 

(2) Tescilsiz tasarım, sahibine birinci fıkrada belirtilen fiilleri engelleme hakkını sadece korunan 
tasarımın aynısının veya genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kopyalanarak 
alınması halinde verir. Korunan tasarımın kendi tasarımından önce kamuya sunulduğunu makul 
yollarla bilmesi mümkün olmayan bir tasarımcı tarafından bağımsız olarak yapılan tasarımın koruma 
kapsamındaki tasarımdan kopyalanmış olduğu kabul edilmez.

(3) Aşağıda sayılan fiiller tasarım hakkının kapsamı dışındadır.
a) Özel amaçla sınırlı kalan ve ticari amaç taşımayan fiiller.
b) Deneme amaçlı fiiller.
c) Ticari uygulamadaki dürüstlük kuralları ile bağdaşır olmak, tasarımın normal kullanımını 

gereksiz şekilde tehlikeye sokmamak ve kaynak göstermek şartları ile eğitim veya referans amaçlı 
çoğaltmalar.

ç) Yabancı ülkede kayıtlı olup geçici olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan deniz 
veya hava taşıt araçlarındaki ekipman, bu araçların onarımı için kullanılmak üzere ithal edilen yedek 
parça ve aksesuarlar ile bu araçların onarım fiilleri.

(4) Birleşik ürünün görünümüne bağımlı olan parçaların, birleşik ürüne orijinal görünümünü 
yeniden kazandırmak üzere onarım amacıyla ve bu parçaların kaynağı konusunda yanıltıcı olmamak 
şartıyla tasarımın piyasaya ilk sürüldüğü tarihten üç yıl sonra kullanılması tasarım hakkının ihlali 
sayılmaz.

(5) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan eşdeğer parçaların dördüncü fıkra 
kapsamında ve tasarımın piyasaya ilk sürüldüğü tarihten itibaren üç yıl içinde kullanımı tasarım 
hakkının ihlali sayılmaz.  

(6) Yayım erteleme talebinde bulunulan tasarımlar için, tasarımlara ait görsel anlatımların Bültende 
yayımlanmasına kadar ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
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Önceki kullanımdan doğan hak
MADDE 60- (1) Başvuru tarihinden önce, tescilli tasarımın koruma kapsamına giren ve tescilli 

tasarımdan bağımsız olarak yapılan tasarımı iyiniyetli olarak ticari amaçla ülke içinde kullanmakta 
olan veya kullanım için ciddi ve gerçek tedbirler almış kişilere karşı önceki kullanımından dolayı, 
bu hazırlıklarla sınırlı olmak üzere işletmenin makul ihtiyaçlarını giderecek ölçüde tasarımı kullanma 
hakkı verilir. Önceki kullanımdan doğan hak, sicile kaydedilerek Bültende yayımlanır.

(2) Önceki kullanımdan doğan hak, lisans verilmesi suretiyle genişletilemez ve devredilemez. Bu 
hakkın devri işletmenin devriyle mümkündür. 

İKİNCİ KISIM
Başvuru, İnceleme ve Tescil

BİRİNCİ BÖLÜM
Tasarım Başvurusu, Rüçhan Hakkı ve İnceleme

Başvuru şartları, sınıflandırma ve çoklu başvuru
MADDE 61- (1) Tasarım başvurusu;
a) Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu,
b) Tasarımın görünümünü yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltılmaya elverişli görsel anlatımını,
c) Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün adını,
ç) Tasarımcının veya tasarımcı grubundaki tasarımcıların adlarını,
d) Tescil isteme hakkının tasarımcı veya tasarımcılardan ne şekilde elde edildiğine ilişkin bilgiyi,
e) Varsa yayım erteleme talebini,
f) Vekil tayin edilmişse vekile ilişkin bilgiyi,
kapsar.
(2) Başvuru konusunun iki boyutlu bir tasarım olması ve 66 ncı maddeye göre yayım erteleme 

talebinde bulunulması halinde birinci fıkranın (b) bendinde istenen görsel anlatım yerine tasarımın 
örneği verilebilir.

(3) Başvuruda ayrıca; tasarımın görsel anlatımını veya örneğini açıklayan tarifname verilebilir, 
tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünlerin sınıfı belirtilebilir. Bu madde kapsamında yer alan 
ürün adı, sınıfı ve tarifnamede verilen bilgiler koruma kapsamını etkilemez.

(4) Başvuru işlemlerine ilişkin ücretlerin ödenmemesi ve süresi içinde ödemeye ilişkin bilginin 
Enstitüye sunulmaması halinde başvuru yapılmamış sayılır.

(5) Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünlerin sınıflandırılmasında, 5/8/1997 tarihli 
ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Endüstriyel Tasarımların 
Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Locarno Anlaşması hükümleri uygulanır.

(6) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen, tasarımın görsel anlatımı üzerinde yer alan yazılı 
ibareler, ifade ettikleri kavramlar üzerinde inhisari hak sağlamaz.

(7) Birden çok tasarımın tescil talebi, ek başvuru ücretinin ödenmesi şartıyla çoklu başvuru altında 
yapılabilir. Çoklu başvurularda, süslemeler hariç olmak üzere, tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı 
her bir ürünün, aynı sınıfa dahil olması gerekir.

(8) Çoklu başvuru veya çoklu tescili oluşturan tasarımlar bu Kanunun uygulanmasında ayrı ayrı 
değerlendirilir.
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Önceki kullanımdan doğan hak
MADDE 60- (1) Başvuru tarihinden önce, tescilli tasarımın koruma kapsamına giren ve tescilli 

tasarımdan bağımsız olarak yapılan tasarımı iyiniyetli olarak ticari amaçla ülke içinde kullanmakta 
olan veya kullanım için ciddi ve gerçek tedbirler almış kişilere karşı önceki kullanımından dolayı, 
bu hazırlıklarla sınırlı olmak üzere işletmenin makul ihtiyaçlarını giderecek ölçüde tasarımı kullanma 
hakkı verilir. Önceki kullanımdan doğan hak, sicile kaydedilerek Bültende yayımlanır. 

(2) Önceki kullanımdan doğan hak, lisans verilmesi suretiyle genişletilemez ve devredilemez. Bu 
hakkın devri işletmenin devriyle mümkündür.

İKİNCİ KISIM
Başvuru, İnceleme ve Tescil

BİRİNCİ BÖLÜM
Tasarım Başvurusu, Rüçhan Hakkı ve İnceleme

Başvuru şartları, sınıflandırma ve çoklu başvuru
MADDE 61- (1) Tasarım başvurusu; 
a) Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu, 
b) Tasarımın görünümünü yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltılmaya elverişli görsel anlatımını,
c) Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün adını, 
ç) Tasarımcının veya tasarımcı grubundaki tasarımcıların adlarını, 
d) Tescil isteme hakkının tasarımcı veya tasarımcılardan ne şekilde elde edildiğine ilişkin bilgiyi,
e) Varsa yayım erteleme talebini,
f) Vekil tayin edilmişse vekile ilişkin bilgiyi,
kapsar.
(2) Başvuru konusunun iki boyutlu bir tasarım olması ve 66 ncı maddeye göre yayım erteleme 

talebinde bulunulması halinde birinci fıkranın (b) bendinde istenen görsel anlatım yerine tasarımın 
örneği verilebilir.

(3) Başvuruda ayrıca; tasarımın görsel anlatımını veya örneğini açıklayan tarifname verilebilir, 
tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünlerin sınıfı belirtilebilir. Bu madde kapsamında yer alan 
ürün adı, sınıfı ve tarifnamede verilen bilgiler koruma kapsamını etkilemez.

(4) Başvuru işlemlerine ilişkin ücretlerin ödenmemesi ve süresi içinde ödemeye ilişkin bilginin 
Kuruma sunulmaması halinde başvuru yapılmamış sayılır. 

(5) Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünlerin sınıflandırılmasında, 5/8/1997 tarihli 
ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Endüstriyel Tasarımların 
Uluslararası Sınıflandırılmasına Ilişkin Locarno Anlaşması hükümleri uygulanır.

(6) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen, tasarımın görsel anlatımı üzerinde yer alan yazılı 
ibareler, ifade ettikleri kavramlar üzerinde inhisari hak sağlamaz.

(7) Birden çok tasarımın tescil talebi, ek başvuru ücretinin ödenmesi şartıyla çoklu başvuru altında 
yapılabilir. Çoklu başvurularda, süslemeler hariç olmak üzere, tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı 
her bir ürünün, aynı sınıfa dahil olması gerekir. 

(8) Çoklu başvuru veya çoklu tescili oluşturan tasarımlar bu Kanunun uygulanmasında ayrı ayrı 
değerlendirilir.
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(9) Çoklu başvuruda, yedinci fıkrada belirtilen şartlara uymayan tasarımlar için tescil talebinde 
bulunulmuş veya tasarım sayısı belirlenen sayıyı aşmışsa Enstitü bu tasarımlar için bölünmüş başvuru 
yapılmasını ister. Bölünmüş her başvuru için başvuru tarihi, ilk başvuru tarihidir. İlk başvuruda rüçhan 
hakkı talep edilmişse bu hak bölünmüş her başvuruya da tanınır.

(10) Tasarımcı, isminin başvuruda belirtilmemesi halinde, tasarımcı olarak belirtilmesini 
isteme hakkına sahiptir. Ancak, tasarımcı isminin gizli tutulmasını da talep edebilir. Başvuru sahibi 
tasarımcı değilse veya tasarımcılardan sadece biri veya birkaçıysa, başvuru sahibinin tasarımcı veya 
tasarımcılardan tasarım başvurusu yapma hakkını ne şekilde elde ettiği başvuruda açıklanır.

(11) Tasarım başvurusunda yer alan imla hataları ve açık maddi hatalar, tasarım örneğini 
değişikliğe uğratmaması şartıyla başvuru sahibinin talebi üzerine düzeltilir.

(12) Çoklu başvuruda yer alabilecek tasarım sayısı ve başvuruya ilişkin diğer usul ve esaslar 
yönetmelikle belirlenir.

Rüçhan hakkı ve etkisi
MADDE 62- (1) Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf 

devletlerden birinin uyruğunda olan ya da bu devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte 
bunlardan birinde yerleşim yeri veya işler durumda ticari müessesesi bulunan gerçek ya da tüzel kişiler 
veya bunların halefleri, bu devletlerin herhangi birinde yetkili mercilere tasarım veya faydalı model 
tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle, Paris Sözleşmesi 
hükümleri kapsamında aynı tasarım için Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından 
yararlanır. Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer.   Rüçhan   hakkından  yararlanılabilmesi 
için ilk başvuru yapılan devletin yetkili makamından rüçhan hakkı belgesi alınması şarttır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen gerçek veya tüzel kişiler ile bunların halefleri, Paris Sözleşmesi 
veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf olmayan bir devlette usulüne uygun tasarım 
başvurusu yapmışsa, birinci fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde rüçhan hakkından yararlanır.

(3) Aynı devlete yapılmış olan ve önceki ilk başvuru ile aynı konudaki sonraki bir başvuru; sonraki 
başvurunun yapıldığı tarihte, önceki başvurunun kamunun incelemesine açılmadan ve geride herhangi 
bir hak bırakmadan geri çekilmesi, geri çekilmiş sayılması veya reddedilmesi ve rüçhan hakkı talebine 
temel oluşturmaması şartıyla, rüçhan hakkının belirlenmesinde ilk başvuru olarak kabul edilir. Önceki 
başvuru, rüçhan hakkı talebi için dayanak oluşturmaz.

(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen gerçek veya tüzel kişiler hakkında da 
bu madde hükümleri uygulanır.

(5) Başvurusu yapılan tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünü Türkiye’de açılan ulusal ya da 
uluslararası sergilerde ya da Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf 
devletlerde açılan resmi ya da resmi olarak tanınan uluslararası sergilerde teşhir eden 3 üncü maddede 
belirtilen gerçek veya tüzel kişiler, sergideki teşhir tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye’de başvuru 
yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır.

(6) Başvurusu yapılan tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün, sergide görünür şekilde resmi 
açılış tarihinden önce teşhir edilmişse rüçhan hakkı süresi ürünün sergiye konulduğu tarihten itibaren 
başlar.

(7) Bir sergide teşhir edilmiş ürünle aynı veya benzeri bir ürün hakkında birden fazla tasarım 
başvurusu yapılması halinde, bu ürünü sergiye ilk koyan kişi, ürünün sergiye aynı zamanda konularak 
teşhir edilmesi halinde ise ilk başvuruda bulunan kişi rüçhan hakkından yararlanır.
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(9) Çoklu başvuruda, yedinci fıkrada belirtilen şartlara uymayan tasarımlar için tescil talebinde 
bulunulmuş veya tasarım sayısı belirlenen sayıyı aşmışsa Kurum bu tasarımlar için bölünmüş başvuru 
yapılmasını ister. Bölünmüş her başvuru için başvuru tarihi, ilk başvuru tarihidir. Ilk başvuruda rüçhan 
hakkı talep edilmişse bu hak bölünmüş her başvuruya da tanınır.  

(10) Tasarımcı, isminin başvuruda belirtilmemesi halinde, tasarımcı olarak belirtilmesini 
isteme hakkına sahiptir. Ancak, tasarımcı isminin gizli tutulmasını da talep edebilir. Başvuru sahibi 
tasarımcı değilse veya tasarımcılardan sadece biri veya birkaçıysa, başvuru sahibinin tasarımcı veya 
tasarımcılardan tasarım başvurusu yapma hakkını ne şekilde elde ettiği başvuruda açıklanır.

(11) Tasarım başvurusunda yer alan imla hataları ve açık maddi hatalar, tasarım örneğini değişikliğe 
uğratmaması şartıyla başvuru sahibinin talebi üzerine düzeltilir.

(12) Çoklu başvuruda yer alabilecek tasarım sayısı ve başvuruya ilişkin diğer usul ve esaslar 
yönetmelikle belirlenir.  

Rüçhan hakkı ve etkisi
MADDE 62- (1) Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf 

devletlerden birinin uyruğunda olan ya da bu devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte 
bunlardan birinde yerleşim yeri veya işler durumda ticari müessesesi bulunan gerçek ya da tüzel kişiler 
veya bunların halefleri, bu devletlerin herhangi birinde yetkili mercilere tasarım veya faydalı model 
tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle, Paris Sözleşmesi 
hükümleri kapsamında aynı tasarım için Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından 
yararlanır. Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer. Rüçhan hakkından yararlanılabilmesi 
için ilk başvuru yapılan devletin yetkili makamından rüçhan hakkı belgesi alınması şarttır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen gerçek veya tüzel kişiler ile bunların halefleri, Paris Sözleşmesi 
veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf olmayan bir devlette usulüne uygun tasarım 
başvurusu yapmışsa, birinci fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde rüçhan hakkından yararlanır.

(3) Aynı devlete yapılmış olan ve önceki ilk başvuru ile aynı konudaki sonraki bir başvuru; sonraki 
başvurunun yapıldığı tarihte, önceki başvurunun kamunun incelemesine açılmadan ve geride herhangi 
bir hak bırakmadan geri çekilmesi, geri çekilmiş sayılması veya reddedilmesi ve rüçhan hakkı talebine 
temel oluşturmaması şartıyla, rüçhan hakkının belirlenmesinde ilk başvuru olarak kabul edilir. Önceki 
başvuru, rüçhan hakkı talebi için dayanak oluşturmaz.

(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen gerçek veya tüzel kişiler hakkında da 
bu madde hükümleri uygulanır.

(5) Başvurusu yapılan tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünü Türkiye’de açılan ulusal ya da 
uluslararası sergilerde ya da Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf 
devletlerde açılan resmi ya da resmi olarak tanınan uluslararası sergilerde teşhir eden 3 üncü maddede 
belirtilen gerçek veya tüzel kişiler, sergideki teşhir tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye’de başvuru 
yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır.

(6) Başvurusu yapılan tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün, sergide görünür şekilde resmi 
açılış tarihinden önce teşhir edilmişse rüçhan hakkı süresi ürünün sergiye konulduğu tarihten itibaren 
başlar. 

(7) Bir sergide teşhir edilmiş ürünle aynı veya benzeri bir ürün hakkında birden fazla tasarım 
başvurusu yapılması halinde, bu ürünü sergiye ilk koyan kişi, ürünün sergiye aynı zamanda konularak 
teşhir edilmesi halinde ise ilk başvuruda bulunan kişi rüçhan hakkından yararlanır.



‒ 256 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 341)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

(8) Birinci ve beşinci fıkralarda belirtilen süreler içinde rüçhan hakkına dayanılarak başvuru 
yapıldığı takdirde, rüçhan hakkının doğduğu tarihten itibaren üçüncü kişiler tarafından yapılan rüçhan 
hakkına konu tasarım başvurusunun kapsamına giren başvurular ile bunlar adına yapılan tasarım 
tescilleri hüküm ifade etmez.

Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü
MADDE 63- (1) Rüçhan hakkı talebi başvuruyla birlikte yapılır. Bu talebe ilişkin belgeler, başvuru 

tarihinden itibaren üç ay içinde Enstitüye sunulur. Aksi takdirde rüçhan hakkından yararlanma talebi 
yapılmamış sayılır.

(2) Rüçhan hakkının hüküm ve sonuçları, 62 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca rüçhan hakkının 
talep edildiği başvurunun tarihi veya 62 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen tarihler 
itibarıyla doğar.

(3) Bir tasarım için birden fazla rüçhan hakkı talep edilmesi durumunda rüçhan hakkı, geçerli olan 
ilk rüçhan tarihi itibarıyla başlar.

(4) Sergilerdeki teşhirden doğan rüçhan hakkı, 62 nci maddenin birinci fıkrasına göre verilen 
rüçhan süresini uzatmaz.

(5) Rüçhan hakkı talebine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
İnceleme
MADDE 64- (1) Enstitü, başvurunun 61 ila 63 üncü maddelerde belirtilen şartlara uygunluğunu 

inceler. İnceleme sonucunda 61 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlar 
bakımından herhangi bir eksikliğin olmadığına karar verilmesi halinde başvuru tarihi, başvurunun 
Enstitü tarafından alındığı tarih itibarıyla kesinleşir.

(2) 61 ila 63 üncü maddeler uyarınca yapılan incelemede tespit edilen eksikliklerin süresi içinde 
giderilmesi halinde başvuru tarihi, başvurunun ilk yapıldığı tarih olarak kesinleşir. Ancak 61 inci 
maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan bilgi ve belgelerle ilgili eksikliklerin süresi 
içinde giderilmesi halinde başvuru tarihi, bu eksikliklerin giderildiği tarih olarak kesinleşir.

(3) Tasarım koruması başvuru tarihinin kesinleştiği tarihten itibaren başlar.
(4) Eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi halinde başvuru yapılmamış sayılır.
(5) Rüçhan hakkı talebine ilişkin eksikliklerin giderilmemesi sadece rüçhan hakkının kaybına 

neden olur.
(6) Enstitü;
a) Tasarım veya ürün tanımına uygun olmayan,
b) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı,
c) 3 üncü madde kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerce yapılan,
ç) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri 

ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından 
halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya 
adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren,

d) Yeni olmadığı tespit edilen,
tasarım tescil taleplerini reddeder.
(7) Altıncı fıkranın (b) ve (ç) bentleri kapsamında verilen ret kararının tasarımın sadece bir bölümüne 

ilişkin bulunması halinde, sadece o bölümle ilgili kısmi ret kararı verilir. Kısmi ret sonucunda tescilin 
devamı için kalan kısmın koruma şartlarını sağlaması ve tasarım kimliğini muhafaza etmesi şarttır.
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(8) Birinci ve beşinci fıkralarda belirtilen süreler içinde rüçhan hakkına dayanılarak başvuru 
yapıldığı takdirde, rüçhan hakkının doğduğu tarihten itibaren üçüncü kişiler tarafından yapılan rüçhan 
hakkına konu tasarım başvurusunun kapsamına giren başvurular ile bunlar adına yapılan tasarım 
tescilleri hüküm ifade etmez.

Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü
MADDE 63- (1) Rüçhan hakkı talebi başvuruyla birlikte yapılır. Bu talebe ilişkin belgeler, başvuru 

tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma sunulur. Aksi takdirde rüçhan hakkından yararlanma talebi 
yapılmamış sayılır.

(2) Rüçhan hakkının hüküm ve sonuçları, 62 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca rüçhan hakkının 
talep edildiği başvurunun tarihi veya 62 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen tarihler 
itibarıyla doğar. 

(3) Bir tasarım için birden fazla rüçhan hakkı talep edilmesi durumunda rüçhan hakkı, geçerli olan 
ilk rüçhan tarihi itibarıyla başlar.

(4) Sergilerdeki teşhirden doğan rüçhan hakkı, 62 nci maddenin birinci fıkrasına göre verilen 
rüçhan süresini uzatmaz.

(5) Rüçhan hakkı talebine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
İnceleme
MADDE 64- (1) Kurum, başvurunun 61 ila 63 üncü maddelerde belirtilen şartlara uygunluğunu 

inceler. Inceleme sonucunda 61 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlar 
bakımından herhangi bir eksikliğin olmadığına karar verilmesi halinde başvuru tarihi, başvurunun 
Kurum tarafından alındığı tarih itibarıyla kesinleşir.  

(2) 61 ila 63 üncü maddeler uyarınca yapılan incelemede tespit edilen eksikliklerin süresi içinde 
giderilmesi halinde başvuru tarihi, başvurunun ilk yapıldığı tarih olarak kesinleşir. Ancak 61 inci 
maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan bilgi ve belgelerle ilgili eksikliklerin süresi 
içinde giderilmesi halinde başvuru tarihi, bu eksikliklerin giderildiği tarih olarak kesinleşir. 

(3) Tasarım koruması başvuru tarihinin kesinleştiği tarihten itibaren başlar. 
(4) Eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi halinde başvuru yapılmamış sayılır. 
(5) Rüçhan hakkı talebine ilişkin eksikliklerin giderilmemesi sadece rüçhan hakkının kaybına 

neden olur.
(6) Kurum;
a) Tasarım veya ürün tanımına uygun olmayan,
b) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı,
c) 3 üncü madde kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerce yapılan,
ç) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri 

ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından 
halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya 
adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren,

d) Yeni olmadığı tespit edilen, 
tasarım tescil taleplerini reddeder.
(7) Altıncı fıkranın (b) ve (ç) bentleri kapsamında verilen ret kararının tasarımın sadece bir bölümüne 

ilişkin bulunması halinde, sadece o bölümle ilgili kısmi ret kararı verilir. Kısmi ret sonucunda tescilin 
devamı için kalan kısmın koruma şartlarını sağlaması ve tasarım kimliğini muhafaza etmesi şarttır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Tescil ve Yayım

Tescil ve yayım
MADDE 65- (1) Kesinleşen ve 64 üncü madde hükmüne göre reddedilmemiş başvuru, tescilli 

tasarım olarak sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.
(2) Sicil alenidir. Talep edilmesi ve ücretinin ödenmesi şartıyla sicil örneği verilir.
(3) Sicile kayıt, yayımlama ve tescil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Yayımın ertelenmesi
MADDE 66- (1) Başvuruyla birlikte başvuru sahibi, başvuru veya varsa rüçhan tarihinden 

başlamak üzere otuz ay süreyle yayım erteleme talebinde bulunabilir.
(2) Yayım erteleme talebi bulunan ve 64 üncü madde hükmüne göre reddedilmemiş başvuru, 

tescil edilerek sicile kaydedilir. Ancak, tasarımın görsel anlatımı ve başvuru dosyasına ilişkin bilgi ve 
belgeler üçüncü kişilerin incelemesine kapalı tutulur.

(3) Sicile kaydedilmiş tasarıma ilişkin yayım erteleme talebi Bültende yayımlanır.
(4) Enstitü, yayım erteleme süresinin sona erdiği tarihte veya hak sahibinin isteği üzerine daha 

önceki bir tarihte, başvuruyla ilgili bütün kayıt ve belgeleri üçüncü kişilerin incelemesine açar ve 
yayımlar. Ancak, yayımdan önce yayım ücretinin ödenmesi zorunludur. Başvuru sırasında sadece 
tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün örneği verilmiş ise tasarımın yayıma uygun görsel 
anlatımının da verilmesi gerekir. Bu şartların süresi içinde yerine getirilmemesi durumunda sicile 
kaydedilmiş tasarımın başvuru tarihinden itibaren bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır.

(5) Tecavüz davasının, yayım erteleme süresi içinde açılabilmesi için sicil kaydında ve başvuru 
dosyasındaki bilgilerin davalı tarafa bildirilmiş olması şarttır.

(6) Yayım ertelemesi bulunan tasarımın yayım tarihi, görsel anlatımlarının yayımlandığı tarihtir.
(7) Bu madde hükümleri, çoklu başvurudaki tasarımların bir kısmı hakkında da uygulanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi

Karara ve tescile itiraz
MADDE 67- (1) Başvuru sahipleri, 64 üncü madde uyarınca verilen kararlara karşı, kararın 

bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak itiraz edebilir.
(2) Üçüncü kişiler tasarım tescilinin yayım tarihinden itibaren üç ay içinde ücretini ödeyerek 

tasarımın 55 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan tanımlara uygun olmadığı, 56 ncı 
ve 57 nci maddelerde belirtilen şartları taşımadığı, 58 inci maddenin dördüncü fıkrası ve 64 üncü 
maddenin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında olduğu, başvurunun kötüniyetli olduğu ve bir fikri 
mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımını içerdiği gerekçelerini ileri sürerek tescil belgesinin verilmesine 
yazılı olarak itiraz edebilir.

(3) İkinci fıkra kapsamında yapılan itiraza ilişkin ücretin ödenmemesi veya ödemeye ilişkin 
bilginin süresi içinde Enstitüye sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır.

İtirazın incelenmesi
MADDE 68- (1) 67 nci maddeye göre yapılacak itirazlar, Kurul tarafından incelenir.
(2) 64 üncü madde uyarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi aşamasında ve 

gerekli görülen hallerde başvuru sahibinin görüşü alınır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Tescil ve Yayım

Tescil ve yayım 
MADDE 65- (1) Kesinleşen ve 64 üncü madde hükmüne göre reddedilmemiş başvuru, tescilli 

tasarım olarak sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. 
(2) Sicil alenidir. Talep edilmesi ve ücretinin ödenmesi şartıyla sicil örneği verilir.
(3) Sicile kayıt, yayım ve tescil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Yayımın ertelenmesi
MADDE 66- (1) Başvuruyla birlikte başvuru sahibi, başvuru veya varsa rüçhan tarihinden 

başlamak üzere otuz ay süreyle yayım erteleme talebinde bulunabilir.
(2) Yayım erteleme talebi bulunan ve 64 üncü madde hükmüne göre reddedilmemiş başvuru, 

tescil edilerek sicile kaydedilir. Ancak, tasarımın görsel anlatımı ve başvuru dosyasına ilişkin bilgi ve 
belgeler üçüncü kişilerin incelemesine kapalı tutulur.

(3) Sicile kaydedilmiş tasarıma ilişkin yayım erteleme talebi Bültende yayımlanır. 
(4) Kurum, yayım erteleme süresinin sona erdiği tarihte veya hak sahibinin isteği üzerine daha 

önceki bir tarihte, başvuruyla ilgili bütün kayıt ve belgeleri üçüncü kişilerin incelemesine açar ve 
yayımlar. Ancak, yayımdan önce yayım ücretinin ödenmesi zorunludur. Başvuru sırasında sadece 
tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün örneği verilmiş ise tasarımın yayıma uygun görsel 
anlatımının da verilmesi gerekir. Bu şartların süresi içinde yerine getirilmemesi durumunda sicile 
kaydedilmiş tasarımın başvuru tarihinden itibaren bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır. 

(5) Tecavüz davasının, yayım erteleme süresi içinde açılabilmesi için sicil kaydında ve başvuru 
dosyasındaki bilgilerin davalı tarafa bildirilmiş olması şarttır.

(6) Yayım ertelemesi bulunan tasarımın yayım tarihi, görsel anlatımlarının yayımlandığı tarihtir.
(7) Bu madde hükümleri, çoklu başvurudaki tasarımların bir kısmı hakkında da uygulanabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi

Karara ve tescile itiraz
MADDE 67- (1) Başvuru sahipleri, 64 üncü madde uyarınca verilen kararlara karşı, kararın 

bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak itiraz edebilir.
(2) Üçüncü kişiler tasarım tescilinin yayım tarihinden itibaren üç ay içinde ücretini ödeyerek 

tasarımın 55 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan tanımlara uygun olmadığı, 56 ncı 
ve 57 nci maddelerde belirtilen şartları taşımadığı, 58 inci maddenin dördüncü fıkrası ve 64 üncü 
maddenin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında olduğu, başvurunun kötüniyetli olduğu ve bir fikri 
mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımını içerdiği gerekçelerini ileri sürerek tescil belgesinin verilmesine 
yazılı olarak itiraz edebilir. 

(3) Ikinci fıkra kapsamında yapılan itiraza ilişkin ücretin ödenmemesi veya ödemeye ilişkin 
bilginin süresi içinde Kuruma sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır. 

İtirazın incelenmesi 
MADDE 68- (1) 67 nci maddeye göre yapılacak itirazlar, Kurul tarafından incelenir.
(2) 64 üncü madde uyarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi aşamasında ve 

gerekli görülen hallerde başvuru sahibinin görüşü alınır.



‒ 260 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 341)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

(3) 67 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan itirazlar, görüşlerini açıklayabilmesi için 
başvuru sahibine bildirilir. İtiraz sahibinden, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde sunulmak üzere 
ek bilgi ve belge istenebilir. Bu süre içinde istenilen ek bilgi ve belgelerin sunulmaması halinde itiraz 
mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.

(4) İtiraz süresi boyunca veya itirazın incelenmesi aşamasında 64 üncü madde ve yönetmelik 
hükümleri kapsamında başvuruda eksiklik olduğunun tespit edilmesi halinde, işlemlere tamamlanmayan 
aşamadan devam edilir ve gerekli görülen hallerde alınan kararlar Bültende yayımlanır.

(5) 67 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan itirazın kabul edilmesi halinde, tasarımın tescili 
hükümsüz kılınır. 64 üncü maddenin altıncı fıkrasının (b) ve (ç) bentleri ile fikri mülkiyet hakkının 
yetkisiz kullanımı gerekçesiyle tasarımın bir kısmına yapılan itirazın kabul edilmesi halinde ise sadece 
o kısmın tescili hükümsüz kılınır. Kısmi hükümsüzlük sonucunda tescilin devamı için, kalan kısmın 
koruma şartlarını sağlaması ve tasarım kimliğini muhafaza etmesi şarttır. Çoklu bir başvuruya yapılan 
itirazın incelenmesi aşamasında, itiraza konu edilmeyen ancak itirazın eki belgelerden hükümsüz 
kılınması gerektiği anlaşılan tasarım tescilleri üçüncü fıkrada belirtilen usule uygun olarak resen 
hükümsüz kılınır.

(6) Bu madde uyarınca tescilin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, 79 uncu maddede 
belirtilen hükümsüzlük sonuçları doğar. Hükümsüzlük kararı Bültende yayımlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yenileme

Tasarımın koruma süresi ve yenileme
MADDE 69- (1) Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren beş yıldır. Bu süre 

beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek suretiyle toplam yirmi beş yıla kadar uzatılabilir.
(2) Tescilsiz tasarımların koruma süresi, koruma talep edilen tasarımın kamuya ilk sunulduğu 

tarihten itibaren üç yıldır.
(3) Tasarım tescili, tasarım sahibinin talep etmesi ve yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin 

süresi içinde Enstitüye sunulması şartıyla yenilenir.
(4) Yenileme talebinin, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde 

yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödenmesi zorunludur. Bu süre içinde yenileme 
talebinin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödenmemesi halinde, yenileme talebi, koruma süresinin 
sona erdiği ayın son gününü izleyen günden itibaren altı ay içinde, ek ücretin ödenmesi şartıyla da 
yapılabilir.

(5) Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği günü izleyen günden itibaren hüküm ifade eder. 
Yenileme, sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.

(6) Yenilenmeyen tasarımlara ilişkin tasarım hakkı, koruma süresinin bittiği gün sona erer.
ÜÇÜNCÜ KISIM

Hak Sahipliği ve Gasp
Hak sahipliği
MADDE 70- (1) Tasarım hakkı, tasarımcıya veya onun haleflerine ait olup devri mümkündür.
(2) Tasarım başvurusu veya tasarım birden çok kişiye aitse hak üzerindeki ortaklık taraflar 

arasındaki anlaşmaya göre, böyle bir anlaşma yoksa 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî 
Kanunundaki paylı mülkiyete ilişkin hükümlere göre belirlenir. Her hak sahibi diğerlerinden bağımsız 
olarak aşağıdaki işlemleri kendi adına yapabilir.



‒ 261 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 341)

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

(3) 67 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan itirazlar, görüşlerini açıklayabilmesi için 
başvuru sahibine bildirilir. Itiraz sahibinden, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde sunulmak üzere 
ek bilgi ve belge istenebilir. Bu süre içinde istenilen ek bilgi ve belgelerin sunulmaması halinde itiraz 
mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir. 

(4) Itiraz süresi boyunca veya itirazın incelenmesi aşamasında 64 üncü madde ve yönetmelik 
hükümleri kapsamında başvuruda eksiklik olduğunun tespit edilmesi halinde, işlemlere tamamlanmayan 
aşamadan devam edilir ve gerekli görülen hallerde alınan kararlar Bültende yayımlanır.

(5) 67 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan itirazın kabul edilmesi halinde, tasarımın tescili 
hükümsüz kılınır. 64 üncü maddenin altıncı fıkrasının (b) ve (ç) bentleri ile fikri mülkiyet hakkının 
yetkisiz kullanımı gerekçesiyle tasarımın bir kısmına yapılan itirazın kabul edilmesi halinde ise sadece 
o kısmın tescili hükümsüz kılınır. Kısmi hükümsüzlük sonucunda tescilin devamı için, kalan kısmın 
koruma şartlarını sağlaması ve tasarım kimliğini muhafaza etmesi şarttır. Çoklu bir başvuruya yapılan 
itirazın incelenmesi aşamasında, itiraza konu edilmeyen ancak itirazın eki belgelerden hükümsüz 
kılınması gerektiği anlaşılan tasarım tescilleri üçüncü fıkrada belirtilen usule uygun olarak resen 
hükümsüz kılınır. 

(6) Bu madde uyarınca tescilin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, 79 uncu maddede 
belirtilen hükümsüzlük sonuçları doğar. Hükümsüzlük kararı Bültende yayımlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yenileme

Tasarımın koruma süresi ve yenileme
MADDE 69- (1) Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren beş yıldır. Bu süre 

beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek suretiyle toplam yirmi beş yıla kadar uzatılabilir. 
(2) Tescilsiz tasarımların koruma süresi, koruma talep edilen tasarımın kamuya ilk sunulduğu 

tarihten itibaren üç yıldır.
(3) Tasarım tescili, tasarım sahibinin talep etmesi ve yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin 

süresi içinde Kuruma sunulması şartıyla yenilenir. 
(4) Yenileme talebinin tasarım sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki 

altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma 
sunulması gerekir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin 
bilginin Kuruma sunulmaması halinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren 
altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir.

(5) Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren hüküm ifade eder. 
Yenileme, sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.

(6) Yenilenmeyen tasarımlara ilişkin tasarım hakkı, koruma süresinin bittiği tarihte sona erer.
ÜÇÜNCÜ KISIM

Hak Sahipliği ve Gasp
Hak sahipliği 
MADDE 70- (1) Tasarım hakkı, tasarımcıya veya onun haleflerine ait olup devri mümkündür.
(2) Tasarım başvurusu veya tasarım birden çok kişiye aitse hak üzerindeki ortaklık taraflar 

arasındaki anlaşmaya göre, böyle bir anlaşma yoksa 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî 
Kanunundaki paylı mülkiyete ilişkin hükümlere göre belirlenir. Her hak sahibi diğerlerinden bağımsız 
olarak aşağıdaki işlemleri kendi adına yapabilir. 
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a) Kendisine düşen pay üzerinde serbestçe tasarrufta bulunur.
b) Diğer hak sahiplerine bildirimde bulunarak tasarımı kullanabilir.
c) Tasarımdan doğan hakların herhangi bir şekilde tecavüze uğraması halinde üçüncü kişilere karşı 

hukuk davası açabilir. Bu durumda davaya katılabilmeleri için dava açan tarafından bir ay içinde diğer 
hak sahiplerine bildirim yapılır.

(3) Tasarımın kullanılması amacıyla üçüncü kişilere lisans verilmesi için hak sahiplerinin oybirliği 
şarttır. Ancak lisans verme konusunda oybirliği sağlanamaması halinde mahkeme, lisans verme 
yetkisini hakkaniyet gereğince hak sahiplerinden birine veya birkaçına verebilir. 

(4) Üzerinde birden çok kişinin hak sahipliği söz konusu olsa dahi tasarım başvurusu veya 
tasarımın devri ya da üzerlerinde hak tesisi için bölünebilmeleri mümkün değildir.

Tasarımın gaspı
MADDE 71- (1) Tasarım başvurusu gerçek hak sahibi olmayan bir kişi tarafından yapılmış veya 

tasarım bu kişi adına tescil edilmişse veya tescilsiz tasarım gerçek hak sahibi olmayan bir kişi tarafından 
kamuya sunulmuşsa, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişi, tasarım hakkından doğan diğer hak 
ve talepleri saklı kalmak kaydıyla, tasarım sahipliğinin kendisine devredilmesini veya tasarım sahibi 
olarak tanınmayı mahkemeden talep edebilir.

(2) Tasarım üzerinde kısmi bir hakkın iddia edilmesi halinde, birinci fıkra uyarınca ve paylı 
mülkiyet esaslarına göre hak sahipliği tanınması talep edilebilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen talepler, tescilli tasarımın yayımlandığı tarihten veya 
tescilsiz tasarımın kamuya sunulduğu tarihten itibaren üç yıl içinde ileri sürülmemesi halinde düşer. 
Ancak gerçek hak sahibi olmayan kişinin kötüniyetli olması halinde hak düşürücü süre uygulanmaz.

(4) Bu madde hükmüne göre açılan dava ve davada ileri sürülen talepler, dava sonunda verilen 
kesin hüküm veya davayı herhangi bir şekilde sona erdiren bütün diğer haller talep üzerine sicile 
kaydedilerek Bültende yayımlanır ve sicile kaydedildiği tarih itibarıyla iyiniyetli üçüncü kişilere karşı 
hüküm ve sonuç doğurur.

(5) Dava devam ederken başvurunun tescil edilmesi durumunda başvurunun gaspı davası, tasarımın 
gaspı davasına dönüşür.

Gaspın sona erdirilmesinin sonuçları
MADDE 72- (1) Tasarım sahipliğinin 71 inci madde hükmüne göre değişmesi halinde, bu 

değişikliğin sicile kaydedilmesiyle üçüncü kişilerin o tasarımla ilgili tüm hakları sona erer.
(2) Gerçek hak sahibi olmadığı sonradan anlaşılan kişi veya bu kişiyle lisans sözleşmesi yapan 

kişi, gerçek hak sahibinin sicile kaydedildiği tarihten önce tasarımı kullanmaya başlamışsa ya da 
kullanım için ciddi hazırlıklar yapmışsa, gerçek hak sahibinden inhisari olmayan bir lisans verilmesini 
iki ay içinde talep edebilir. Bu süre, gerçek tasarım sahibinin sicile kaydedildiğinin Enstitü tarafından 
ilgililere bildirildiği tarihten itibaren başlar.

(3) Gerçek hak sahibi olmadığı sonradan anlaşılan kişi veya bu kişiden lisans alan, kullanıma 
başladığı ya da kullanım için ciddi hazırlıklar yaptığı sırada kötüniyetli ise ikinci fıkra hükmü 
uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çalışanların Tasarımları

Hizmet ilişkisi ile diğer iş görme ilişkilerindeki hak sahipliği
MADDE 73- (1) Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça 

çalışanların bir işletmede yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde işletmenin 
deneyim ve çalışmalarına dayanarak iş ilişkisi sırasında yaptığı tasarımların hak sahibi, işverenleridir.
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a) Kendisine düşen pay üzerinde serbestçe tasarrufta bulunur. 
b) Diğer hak sahiplerine bildirimde bulunarak tasarımı kullanabilir.
c) Tasarımdan doğan hakların herhangi bir şekilde tecavüze uğraması halinde üçüncü kişilere karşı 

hukuk davası açabilir. Bu durumda davaya katılabilmeleri için dava açan tarafından bir ay içinde diğer 
hak sahiplerine bildirim yapılır.

(3) Tasarımın kullanılması amacıyla üçüncü kişilere lisans verilmesi için hak sahiplerinin oybirliği 
şarttır. Ancak lisans verme konusunda oybirliği sağlanamaması halinde mahkeme, lisans verme 
yetkisini hakkaniyet gereğince hak sahiplerinden birine veya birkaçına verebilir.

(4) Üzerinde birden çok kişinin hak sahipliği söz konusu olsa dahi tasarım başvurusu veya 
tasarımın devri ya da üzerlerinde hak tesisi için bölünebilmeleri mümkün değildir.

Tasarımın gaspı
MADDE 71- (1) Tasarım başvurusu gerçek hak sahibi olmayan bir kişi tarafından yapılmış veya 

tasarım bu kişi adına tescil edilmişse veya tescilsiz tasarım gerçek hak sahibi olmayan bir kişi tarafından 
kamuya sunulmuşsa, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişi, tasarım hakkından doğan diğer hak 
ve talepleri saklı kalmak kaydıyla, tasarım sahipliğinin kendisine devredilmesini veya tasarım sahibi 
olarak tanınmayı mahkemeden talep edebilir.

(2) Tasarım üzerinde kısmi bir hakkın iddia edilmesi halinde, birinci fıkra uyarınca ve paylı 
mülkiyet esaslarına göre hak sahipliği tanınması talep edilebilir. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen talepler, tescilli tasarımın yayımlandığı tarihten veya 
tescilsiz tasarımın kamuya sunulduğu tarihten itibaren üç yıl içinde ileri sürülmemesi halinde düşer. 
Ancak gerçek hak sahibi olmayan kişinin kötüniyetli olması halinde hak düşürücü süre uygulanmaz.

(4) Bu madde hükmüne göre açılan dava ve davada ileri sürülen talepler, dava sonunda verilen 
kesin hüküm veya davayı herhangi bir şekilde sona erdiren bütün diğer haller talep üzerine sicile 
kaydedilerek Bültende yayımlanır ve sicile kaydedildiği tarih itibarıyla iyiniyetli üçüncü kişilere karşı 
hüküm ve sonuç doğurur.

(5) Dava devam ederken başvurunun tescil edilmesi durumunda başvurunun gaspı davası, tasarımın 
gaspı davasına dönüşür.

Gaspın sona erdirilmesinin sonuçları
MADDE 72- (1) Tasarım sahipliğinin 71 inci madde hükmüne göre değişmesi halinde, bu 

değişikliğin sicile kaydedilmesiyle üçüncü kişilerin o tasarımla ilgili tüm hakları sona erer.
(2) Gerçek hak sahibi olmadığı sonradan anlaşılan kişi veya bu kişiyle lisans sözleşmesi yapan 

kişi, gerçek hak sahibinin sicile kaydedildiği tarihten önce tasarımı kullanmaya başlamışsa ya da 
kullanım için ciddi hazırlıklar yapmışsa, gerçek hak sahibinden inhisari olmayan bir lisans verilmesini 
iki ay içinde talep edebilir. Bu süre, gerçek tasarım sahibinin sicile kaydedildiğinin Kurum tarafından 
ilgililere bildirildiği tarihten itibaren başlar.

(3) Gerçek hak sahibi olmadığı sonradan anlaşılan kişi veya bu kişiden lisans alan, kullanıma 
başladığı ya da kullanım için ciddi hazırlıklar yaptığı sırada kötüniyetli ise ikinci fıkra hükmü 
uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çalışanların Tasarımları

Hizmet ilişkisi ile diğer iş görme ilişkilerindeki hak sahipliği
MADDE 73- (1) Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça 

çalışanların bir işletmede yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde işletmenin 
deneyim ve çalışmalarına dayanarak iş ilişkisi sırasında yaptığı tasarımların hak sahibi, işverenleridir.  
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(2) Çalışanların bulunduğu işyerindeki genel faaliyet konusu bilgi ve araçlardan faydalanmak 
suretiyle birinci fıkra kapsamı dışında yaptığı tasarımların hak sahibi, talep edilmesi halinde işverenleridir.

(3) Çalışanların tasarımlarına ilişkin hükümler öğrenciler ve ücretsiz olarak belirli bir süreye bağlı 
olmaksızın hizmet gören stajyerlerin tasarımları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde belirtilen öğretim elemanlarının bilimsel 
çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirdiği tasarımlar hakkında da uygulanır.

(4) Hizmet ilişkisi dışında kalan iş görme sözleşmeleri çerçevesinde yapılan tasarımlarda hak 
sahibi, taraflar arasında akdedilen sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenir.

Çalışanlar tarafından yapılan tasarımlara ilişkin hak talebinde bedel
MADDE 74- (1) Çalışanın, 73 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapmış olduğu tasarımın 

önemi dikkate alınarak tespit edilecek bir bedel isteme hakkı vardır. Taraflar bu bedel konusunda 
anlaşamadıkları takdirde söz konusu bedel mahkeme tarafından tespit edilir.

(2) 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında öğretim elemanlarınca gerçekleştirilen 
tasarımlardan elde edilen gelirin yükseköğretim kurumu ve tasarımcı arasındaki paylaşımı tasarımcıya 
gelirin en az yarısı verilecek şekilde ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca belirlenir.

BEŞİNCİ KISIM
Lisans

Lisans
MADDE 75- (1) Tasarım hakkı, lisans sözleşmesine konu olabilir.
(2) Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Sözleşmede aksi 

kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir. İnhisari olmayan lisans sözleşmelerinde, lisans veren 
tasarımı kendi kullanabileceği gibi üçüncü kişilere de başka lisanslar verebilir. İnhisari lisans 
sözleşmelerinde, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de 
tasarımı kullanamaz.

(3) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere 
devredemez veya alt lisans veremez.

(4) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans hakkını alan kişi, lisans süresince tasarımın 
kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir. Lisans alan, lisans sözleşmesinde yer alan şartlara 
uymak zorundadır. Aksi takdirde tasarım sahibi, tasarımdan doğan haklarını lisans alana karşı ileri 
sürebilir.

Hakkın devrinden veya lisans vermekten doğan sorumluluk
MADDE 76- (1) Başvuru veya tescilden doğan tasarım hakkını devreden ya da lisans veren kişinin 

bu işlemleri yapmaya yetkili olmadığının sonradan anlaşılması halinde söz konusu kişi, bu durumdan 
ilgililere karşı sorumlu olur.

(2) Tasarım başvurusunun geri çekilmesi, reddedilmesi, tasarım tescilinin iptaline veya 
hükümsüzlüğüne karar verilmiş olması hallerinde tarafların, hakkı devreden veya lisans veren 
bakımından daha kapsamlı bir sorumluluğu sözleşmeyle öngörmemiş olmaları halinde 79 uncu madde 
hükümleri uygulanır. Bu madde hükmünden doğan tazminatı talep etme süresi, sorumluluk davasına 
dayanak olan mahkeme kararının kesinleşme tarihinde başlar. 
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(2) Çalışanların bulunduğu işyerindeki genel faaliyet konusu bilgi ve araçlardan faydalanmak 
suretiyle birinci fıkra kapsamı dışında yaptığı tasarımların hak sahibi, talep edilmesi halinde işverenleridir. 

(3) Çalışanların tasarımlarına ilişkin hükümler öğrenciler ve ücretsiz olarak belirli bir süreye bağlı 
olmaksızın hizmet gören stajyerlerin tasarımları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen öğretim elemanlarının bilimsel 
çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirdiği tasarımlar hakkında da uygulanır.

(4) Hizmet ilişkisi dışında kalan iş görme sözleşmeleri çerçevesinde yapılan tasarımlarda hak 
sahibi, taraflar arasında akdedilen sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenir.

Çalışanlar tarafından yapılan tasarımlara ilişkin hak talebinde bedel
MADDE 74- (1) Çalışanın, 73 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapmış olduğu tasarımın 

önemi dikkate alınarak tespit edilecek bir bedel isteme hakkı vardır. Taraflar bu bedel konusunda 
anlaşamadıkları takdirde söz konusu bedel mahkeme tarafından tespit edilir.

(2) 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında öğretim elemanlarınca gerçekleştirilen 
tasarımlardan elde edilen gelirin yükseköğretim kurumu ve tasarımcı arasındaki paylaşımı tasarımcıya 
gelirin en az yarısı verilecek şekilde ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca belirlenir.  

BEŞİNCİ KISIM
Lisans 

Lisans 
MADDE 75- (1) Tasarım hakkı, lisans sözleşmesine konu olabilir. 
(2) Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Sözleşmede aksi 

kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir. Inhisari olmayan lisans sözleşmelerinde, lisans veren 
tasarımı kendi kullanabileceği gibi üçüncü kişilere de başka lisanslar verebilir. Inhisari lisans 
sözleşmelerinde, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de 
tasarımı kullanamaz.

(3) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere 
devredemez veya alt lisans veremez.

(4) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans hakkını alan kişi, lisans süresince tasarımın 
kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir. Lisans alan, lisans sözleşmesinde yer alan şartlara 
uymak zorundadır. Aksi takdirde tasarım sahibi, tasarımdan doğan haklarını lisans alana karşı ileri 
sürebilir.

Hakkın devrinden veya lisans vermekten doğan sorumluluk
MADDE 76- (1) Başvuru veya tescilden doğan tasarım hakkını devreden ya da lisans veren kişinin 

bu işlemleri yapmaya yetkili olmadığının sonradan anlaşılması halinde söz konusu kişi, bu durumdan 
ilgililere karşı sorumlu olur.

(2) Tasarım başvurusunun geri çekilmesi, reddedilmesi, tasarım tescilinin iptaline veya 
hükümsüzlüğüne karar verilmiş olması hallerinde tarafların, hakkı devreden veya lisans 
veren bakımından daha kapsamlı bir sorumluluğu sözleşmeyle öngörmemiş olmaları halinde  
79 uncu madde hükümleri uygulanır. Bu madde hükmünden doğan tazminatı talep etme süresi, 
sorumluluk davasına dayanak olan mahkeme kararının kesinleşme tarihinde başlar. 
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ALTINCI KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM

Hükümsüzlük
Hükümsüzlük halleri
MADDE 77- (1) Aşağıdaki hallerde tasarımın hükümsüz sayılmasına mahkeme tarafından karar 

verilir.
a) 55 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan tanımlara uygun olmadığı, 56 ncı ve 57 

nci maddelerde belirtilen şartları taşımadığı, 58 inci maddenin dördüncü fıkrası ve 64 üncü maddenin 
altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında olduğu, başvurunun kötüniyetle yapıldığı ve bir fikri mülkiyet 
hakkının yetkisiz kullanımını içerdiği ispat edilmişse.

b) Hak sahipliğinin başka kişiye veya kişilere ait olduğu ispat edilmişse.
c) Sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki bir tasarımın başvuru tarihi, tescilli bir 

tasarımın başvuru tarihinden önce ise.
(2) 64 üncü maddenin altıncı fıkrasının (b) ve (ç) bentleri ile fikri mülkiyet haklarının yetkisiz 

kullanımı gerekçesiyle tasarımın bir kısmına ilişkin hükümsüzlük talebinin kabul edilmesi halinde, 
o kısmın tescili hükümsüz kılınır. Kısmi hükümsüzlük sonucunda tescilin devamı için, kalan kısmın 
koruma şartlarını sağlaması ve tasarım kimliğini muhafaza etmesi şarttır.

Hükümsüzlük talebi
MADDE 78- (1) Tasarımın hükümsüzlüğü, ikinci fıkrada sayılan haller dışında menfaati olanlar 

tarafından istenebilir.
(2) Tasarımın hükümsüzlüğü, 77 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre sadece önceki 

hak sahibi; 70 inci ve 73 üncü maddelere göre ise ancak tasarım hakkına sahip kişiler tarafından ileri 
sürülebilir.

(3) Tasarımın hükümsüzlüğüne ilişkin olarak koruma süresince veya tasarım hakkının sona 
ermesini izleyen beş yıl içinde dava açılabilir.

(4) Hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde tasarım sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılır. 
Tasarım üzerinde sicilde hak sahibi olarak görülen kişilerin davaya katılabilmelerini sağlamak için 
ayrıca bu kişilere bildirim yapılır.

(5) Tescilsiz tasarımlarda hükümsüzlük davası, hak sahibi olduğunu iddia eden kişiye karşı açılır.
Hükümsüzlüğün etkisi
MADDE 79- (1) Tasarımın hükümsüzlüğüne ilişkin karar geçmişe etkili olup, tasarıma bu Kanunla 

sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır.
(2) Tasarım sahibinin ağır ihmali veya kötüniyetli hareket etmesinden zarar görenlerin tazminat 

talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geçmişe dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez.
a)  Hükümsüzlüğe karar verilmeden önce, tasarımın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle verilen 

kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar.
b) Hükümsüzlüğe karar verilmeden önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler.
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ALTINCI KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM

Hükümsüzlük
Hükümsüzlük halleri
MADDE 77- (1) Aşağıdaki hallerde tasarımın hükümsüz sayılmasına mahkeme tarafından karar 

verilir.
a) 55 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan tanımlara uygun olmadığı, 56 ncı ve 57 

nci maddelerde belirtilen şartları taşımadığı, 58 inci maddenin dördüncü fıkrası ve 64 üncü maddenin 
altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında olduğu, başvurunun kötüniyetle yapıldığı ve bir fikri mülkiyet 
hakkının yetkisiz kullanımını içerdiği ispat edilmişse.

b) Hak sahipliğinin başka kişiye veya kişilere ait olduğu ispat edilmişse.
c) Sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki bir tasarımın başvuru tarihi, tescilli bir 

tasarımın başvuru tarihinden önce ise.
(2) 64 üncü maddenin altıncı fıkrasının (b) ve (ç) bentleri ile fikri mülkiyet haklarının yetkisiz 

kullanımı gerekçesiyle tasarımın bir kısmına ilişkin hükümsüzlük talebinin kabul edilmesi halinde, 
o kısmın tescili hükümsüz kılınır. Kısmi hükümsüzlük sonucunda tescilin devamı için, kalan kısmın 
koruma şartlarını sağlaması ve tasarım kimliğini muhafaza etmesi şarttır. 

Hükümsüzlük talebi
MADDE 78- (1) Tasarımın hükümsüzlüğü, ikinci fıkrada sayılan haller dışında menfaati olanlar 

tarafından istenebilir.
(2) Tasarımın hükümsüzlüğü, 77 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre sadece önceki 

hak sahibi; 70 inci ve 73 üncü maddelere göre ise ancak tasarım hakkına sahip kişiler tarafından ileri 
sürülebilir. 

(3) Tasarımın hükümsüzlüğüne ilişkin olarak koruma süresince veya tasarım hakkının sona 
ermesini izleyen beş yıl içinde dava açılabilir.

(4) Hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde tasarım sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılır. 
Tasarım üzerinde sicilde hak sahibi olarak görülen kişilerin davaya katılabilmelerini sağlamak için 
ayrıca bu kişilere bildirim yapılır. 

(5) Tescilsiz tasarımlarda hükümsüzlük davası, hak sahibi olduğunu iddia eden kişiye karşı açılır.
Hükümsüzlüğün etkisi
MADDE 79- (1) Tasarımın hükümsüzlüğüne ilişkin karar geçmişe etkili olup, tasarıma bu Kanunla 

sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır. 
(2) Tasarım sahibinin ağır ihmali veya kötüniyetli hareket etmesinden zarar görenlerin tazminat 

talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geçmişe dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez.
a) Hükümsüzlüğe karar verilmeden önce, tasarımın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle verilen 

kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar.
b) Hükümsüzlüğe karar verilmeden önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler. 



‒ 268 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 341)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

(3) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin hakkaniyet gereğince 
kısmen veya tamamen iadesi talep edilebilir.

(4) Tasarımın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar herkese karşı hüküm doğurur. Hükümsüzlük 
kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme bu kararı Enstitüye resen gönderir. Hükümsüz kılınan 
tasarım, Enstitü tarafından sicilden terkin edilir ve Bültende yayımlanır. 

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Halleri ve Sonuçları

Sona erme ve sonuçları
MADDE 80- (1) Tasarım hakkı;
a) Koruma süresinin dolması veya tescilin yenilenmemesi,
b) Hak sahibinin hakkından vazgeçmesi,
sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.
(2) Başvuru veya tescil sahibi, tasarım hakkından tamamen veya kısmen vazgeçebilir.
(3) Vazgeçmenin yazılı olarak Enstitüye bildirilmesi gerekir. Vazgeçme, sicile kayıt tarihi itibarıyla 

hüküm doğurur ve Bültende yayımlanır.
(4) Sicile kayıtlı hak ve lisans sahiplerinin izni olmadıkça, tasarım sahibi bu hakkından vazgeçemez.
(5) Tasarım üzerinde, üçüncü bir kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmiş ve bu hususta alınan 

tedbir kararı sicile kaydedilmişse, bu kişinin izni olmadıkça, tasarımdan doğan haklardan vazgeçilemez.
YEDİNCİ KISIM

Tasarım Hakkına Tecavüz
Tasarım hakkına tecavüz sayılan fiiller
MADDE 81- (1) Aşağıda belirtilen fiiller tasarım hakkına tecavüz sayılır.
a) Tasarım sahibinin izni olmaksızın bu Kanun hükümlerine göre koruma kapsamındaki bir 

tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün aynısını veya genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek 
kadar benzerini üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme yapmak için öneride bulunmak, ticari 
amaçla kullanmak veya bu amaçlarla bulundurmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal 
işlemine tabi tutmak.

b) Tasarım sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları 
üçüncü kişilere devretmek.

c) Tasarım hakkını gasp etmek.
(2) Başvuru, 65 inci maddeye göre tescil edilerek yayımlandığı takdirde, tescil sahibi, tasarım 

hakkına yönelik olarak bu maddede sayılan tecavüzlerden dolayı hukuk davası açma hakkına sahiptir. 
Tecavüz eden, başvurudan ve kapsamından haberdar edilmişse başvurunun yayımlanmış olmasına 
bakılmaz. Tecavüz edenin kötüniyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa yayımdan önce de 
tecavüzün varlığı kabul edilir.

(3) Koruma kapsamındaki tasarımın tescilli olduğuna ilişkin kaydın ürün, ambalaj veya fatura 
üzerine konulmamış olması, bu maddede sayılan fiilleri tasarım hakkına tecavüz olmaktan çıkarmaz.

(4) Tescilsiz tasarımlar için, tasarım 57 inci maddeye göre kamuya sunulduğu takdirde, hak sahibi, 
tasarım hakkına yönelik ihlallerden dolayı dava açmaya yetkilidir.



‒ 269 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 341)

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

(3) Ikinci fıkranın (b) bendinde belirtilen sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin hakkaniyet gereğince 
kısmen veya tamamen iadesi talep edilebilir.

(4) Tasarımın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar herkese karşı hüküm doğurur. Hükümsüzlük 
kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme bu kararı Kuruma resen gönderir. Hükümsüz kılınan tasarım, 
Kurum tarafından sicilden terkin edilir ve Bültende yayımlanır. 

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Halleri ve Sonuçları

Sona erme ve sonuçları 
MADDE 80- (1) Tasarım hakkı;
a) Koruma süresinin dolması veya tescilin yenilenmemesi, 
b) Hak sahibinin hakkından vazgeçmesi,
sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer. 
(2) Başvuru veya tescil sahibi, tasarım hakkından tamamen veya kısmen vazgeçebilir.
(3) Vazgeçmenin yazılı olarak Kuruma bildirilmesi gerekir. Vazgeçme, sicile kayıt tarihi itibarıyla 

hüküm doğurur ve Bültende yayımlanır. 
(4) Sicile kayıtlı hak ve lisans sahiplerinin izni olmadıkça, tasarım sahibi bu hakkından vazgeçemez.
(5) Tasarım üzerinde, üçüncü bir kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmiş ve bu hususta alınan 

tedbir kararı sicile kaydedilmişse, bu kişinin izni olmadıkça, tasarımdan doğan haklardan vazgeçilemez.
YEDİNCİ KISIM

Tasarım Hakkına Tecavüz
Tasarım hakkına tecavüz sayılan fiiller
MADDE 81- (1) Aşağıda belirtilen fiiller tasarım hakkına tecavüz sayılır.
a) Tasarım sahibinin izni olmaksızın bu Kanun hükümlerine göre koruma kapsamındaki bir 

tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün aynısını veya genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek 
kadar benzerini üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme yapmak için öneride bulunmak, ticari 
amaçla kullanmak veya bu amaçlarla bulundurmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal 
işlemine tabi tutmak.

b) Tasarım sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları 
üçüncü kişilere devretmek.

c) Tasarım hakkını  gasp etmek.
(2) Başvuru, 65 inci maddeye göre tescil edilerek yayımlandığı takdirde, tescil sahibi, tasarım 

hakkına yönelik olarak bu maddede sayılan tecavüzlerden dolayı hukuk davası açma hakkına sahiptir. 
Tecavüz eden, başvurudan ve kapsamından haberdar edilmişse başvurunun yayımlanmış olmasına 
bakılmaz. Tecavüz edenin kötüniyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa yayımdan önce de 
tecavüzün varlığı kabul edilir. 

(3) Koruma kapsamındaki tasarımın tescilli olduğuna ilişkin kaydın ürün, ambalaj veya fatura 
üzerine konulmamış olması, bu maddede sayılan fiilleri tasarım hakkına tecavüz olmaktan çıkarmaz. 

(4) Tescilsiz tasarımlar için, tasarım 57 nci maddeye göre kamuya sunulduğu takdirde, hak sahibi, 
tasarım hakkına yönelik ihlallerden dolayı dava açmaya yetkilidir. 
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DÖRDÜNCÜ KİTAP
Patent ve Faydalı Model

BİRİNCİ KISIM
Patent Hakkı

BİRİNCİ BÖLÜM
Patentlenebilirlik Şartları

Patentlenebilir buluşlar ve patentlenebilirliğin istisnaları
MADDE 82- (1) Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve 

sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir.
(2) Aşağıda belirtilenler buluş niteliğinde sayılmaz. Patent başvurusu veya patentin aşağıda 

belirtilen konu veya faaliyetlerle ilgili olması halinde, sadece bu konu veya faaliyetlerin kendisi 
patentlenebilirliğin dışında kalır.

a) Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler.
b) Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler.
c) Bilgisayar programları.
ç) Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri.
d) Bilginin sunumu.
(3) Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunmaz.
a) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
b) Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere, bitki 

çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler.
c) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dahil tüm 

tedavi yöntemleri.
ç) Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen 

dizisi de dahil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi.
d) İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan 

embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda 
sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu 
elde edilen hayvanlar.

(4) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında buluşun ticari kullanımının sadece mevzuatla 
yasaklanmış olması, bu kullanımın kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olduğu anlamına gelmez.

(5) Üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen mikrobiyolojik işlem, mikrobiyolojik materyal içeren, 
mikrobiyolojik bir materyalle gerçekleştirilen veya sonucunda mikrobiyolojik materyal oluşan herhangi 
bir işlemi; esas olarak biyolojik işlem, melezleme ya da seleksiyon gibi tamamen doğal bir olaydan 
oluşan bitki veya hayvan üretim usulünü ifade eder.

(6) Üçüncü fıkranın (c) bendinde yer alan hüküm, aynı bentte sayılan yöntemlerin herhangi birinde 
kullanılan ürünler, özellikle madde ve terkipler hakkında uygulanmaz.

Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilir olma
MADDE 83- (1) Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluşun yeni olduğu kabul edilir.
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DÖRDÜNCÜ KİTAP
Patent ve Faydalı Model

BİRİNCİ KISIM
Patent Hakkı

BİRİNCİ BÖLÜM
Patentlenebilirlik Şartları

Patentlenebilir buluşlar ve patentlenebilirliğin istisnaları
MADDE 82- (1) Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve 

sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir.
(2) Aşağıda belirtilenler buluş niteliğinde sayılmaz. Patent başvurusu veya patentin aşağıda 

belirtilen konu veya faaliyetlerle ilgili olması halinde, sadece bu konu veya faaliyetlerin kendisi 
patentlenebilirliğin dışında kalır. 

a) Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler.
b) Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler.
c) Bilgisayar programları. 
ç) Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri.
d) Bilginin sunumu.
(3) Aşağıda belirtilen buluşlara patent verilmez.
a) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
b) Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere, bitki 

çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler.
c) Insan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dahil tüm 

tedavi yöntemleri.
ç) Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen 

dizisi de dahil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi. 
d) Insan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan 

embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda 
sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu 
elde edilen hayvanlar.

(4) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında buluşun ticari kullanımının sadece mevzuatla 
yasaklanmış olması, bu kullanımın kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olduğu anlamına gelmez.

(5) Üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen mikrobiyolojik işlem, mikrobiyolojik materyal içeren, 
mikrobiyolojik bir materyalle gerçekleştirilen veya sonucunda mikrobiyolojik materyal oluşan herhangi 
bir işlemi; esas olarak biyolojik işlem, melezleme ya da seleksiyon gibi tamamen doğal bir olaydan 
oluşan bitki veya hayvan üretim usulünü ifade eder.

(6) Üçüncü fıkranın (c) bendinde yer alan hüküm, aynı bentte sayılan yöntemlerin herhangi birinde 
kullanılan ürünler, özellikle madde ve terkipler hakkında uygulanmaz.

Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilir olma
MADDE 83- (1) Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluşun yeni olduğu kabul edilir. 
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(2) Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya 
sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmış olan 
toplumca erişilebilir her şeyi kapsar.

(3) Başvuru tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve başvuru tarihinden önceki tarihli 
ulusal patent ve faydalı model başvurularının ilk içerikleri tekniğin bilinen durumu olarak dikkate 
alınır. Bu hüküm,

a) 5/1/1996 tarihli ve 96/7772 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Patent 
İşbirliği Antlaşması uyarınca yapılan uluslararası patent başvurularından, Patent İşbirliği Antlaşmasının 
22 nci ve 39 uncu maddelerine göre yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak ulusal aşamaya giriş 
yapan patent ve faydalı model başvurularını,

b) 7/6/2000 tarihli ve 2000/842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Avrupa 
Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin 153 üncü maddesinin beşinci fıkrasındaki 
gereklilikleri sağlayan, uluslararası başvuruya dayanan Avrupa patent başvurularını ve Avrupa Patent 
Sözleşmesinin 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre Türkiye’nin belirlendiği ve ilgili belirleme 
ücretinin ödendiği Avrupa patent başvurularını,

da kapsar.
(4) Tekniğin bilinen durumu dikkate alındığında, ilgili olduğu teknik alandaki uzmana göre aşikâr 

olmayan buluşun, buluş basamağı içerdiği kabul edilir.
(5) Üçüncü fıkra uyarınca tekniğin bilinen durumu olarak dikkate alınan başvuruların ve belgelerin 

içerikleri, buluş basamağının değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.
(6) Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikteyse, 

sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.
Buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkilemeyen açıklamalar
MADDE 84- (1) Buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkileyecek nitelikte olmakla 

birlikte, başvuru tarihinden önceki oniki ay içinde veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan hakkı 
tarihinden önceki oniki ay içinde ve aşağıda sayılan durumlarda açıklama yapılmış olması buluşa patent 
veya faydalı model verilmesini etkilemez.

a) Açıklamanın buluşu yapan tarafından yapılmış olması.
b) Açıklamanın patent başvurusu yapılan bir merci tarafından yapılmış olması ve bu merci 

tarafından açıklanan bilginin;
1) Buluşu yapanın başka bir başvurusunda yer alması ve söz konusu başvurunun ilgili merci 

tarafından açıklanmaması gerektiği halde açıklanması.
2) Buluşu yapandan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgiyi edinmiş olan üçüncü bir kişi 

tarafından, buluşu yapanın bilgisi veya izni olmadan yapılan başvuruda yer alması.
c) Açıklamanın buluşu yapandan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgi elde eden üçüncü kişi 

tarafından yapılmış olması.
(2) Birinci fıkraya göre, başvurunun yapıldığı tarihte patent veya faydalı model isteme hakkına 

sahip olan her kişi buluşu yapan sayılır.
(3) Birinci fıkranın uygulanmasından doğan sonuçlar, süreyle sınırlı değildir ve her zaman ileri 

sürülebilir.
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(2) Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya 
sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmış olan 
toplumca erişilebilir her şeyi kapsar. 

(3) Başvuru tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve başvuru tarihinden önceki tarihli 
ulusal patent ve faydalı model başvurularının ilk içerikleri tekniğin bilinen durumu olarak dikkate 
alınır. Bu hüküm,

a) 5/1/1996 tarihli ve 96/7772 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Patent 
Işbirliği Antlaşması uyarınca yapılan uluslararası patent başvurularından, Patent Işbirliği Antlaşmasının 
22 nci ve 39 uncu maddelerine göre yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak ulusal aşamaya giriş 
yapan patent ve faydalı model başvurularını,

b) 7/6/2000 tarihli ve 2000/842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Avrupa 
Patentlerinin Verilmesi ile Ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin 153 üncü maddesinin beşinci fıkrasındaki 
gereklilikleri sağlayan, uluslararası başvuruya dayanan Avrupa patent başvurularını ve Avrupa Patent 
Sözleşmesinin 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre Türkiye’nin belirlendiği ve ilgili belirleme 
ücretinin ödendiği Avrupa patent başvurularını,

da kapsar. 
(4) Tekniğin bilinen durumu dikkate alındığında, ilgili olduğu teknik alandaki uzmana göre aşikâr 

olmayan buluşun, buluş basamağı içerdiği kabul edilir.
(5) Üçüncü fıkra uyarınca tekniğin bilinen durumu olarak dikkate alınan başvuruların ve belgelerin 

içerikleri, buluş basamağının değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.
(6) Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikteyse, 

sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.
Buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkilemeyen açıklamalar
MADDE 84- (1) Buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkileyecek nitelikte olmakla 

birlikte, başvuru tarihinden önceki oniki ay içinde veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan hakkı 
tarihinden önceki oniki ay içinde ve aşağıda sayılan durumlarda açıklama yapılmış olması buluşa patent 
veya faydalı model verilmesini etkilemez.

a) Açıklamanın buluşu yapan tarafından yapılmış olması.
b) Açıklamanın patent başvurusu yapılan bir merci tarafından yapılmış olması ve bu merci 

tarafından açıklanan bilginin; 
1) Buluşu yapanın başka bir başvurusunda yer alması ve söz konusu başvurunun ilgili merci 

tarafından açıklanmaması gerektiği halde açıklanması.
2) Buluşu yapandan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgiyi edinmiş olan üçüncü bir kişi 

tarafından, buluşu yapanın bilgisi veya izni olmadan yapılan başvuruda yer alması.
c) Açıklamanın buluşu yapandan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgi elde eden üçüncü kişi 

tarafından yapılmış olması.
(2) Birinci fıkraya göre, başvurunun yapıldığı tarihte patent veya faydalı model isteme hakkına 

sahip olan her kişi buluşu yapan sayılır.
(3) Birinci fıkranın uygulanmasından doğan sonuçlar, süreyle sınırlı değildir ve her zaman ileri 

sürülebilir.  
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(4) Birinci fıkranın uygulanması gerektiğini ileri süren taraf, şartların gerçekleştiğini veya 
gerçekleşmesinin beklendiğini ispatla yükümlüdür.

İKİNCİ BÖLÜM
Patent Hakkının Kapsamı

Patent hakkının kapsamı ve sınırları
MADDE 85- (1) Patent sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim 

olup olmadığı konusunda herhangi bir ayrım yapmaksızın patent hakkından yararlanır.
(2) Patent sahibinin, izinsiz olarak yapılması halinde aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep 

etme hakkı vardır.
a) Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar 

için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması.
b) Patent konusu olan bir usulün kullanılması.
c) Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının 

başkalarına teklif edilmesi.
ç) Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satılması, kullanılması, ithal 

edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması.
(3) Aşağıda sayılan fiiller patentin sağladığı hakkın kapsamı dışındadır.
a) Sınai veya ticari bir amaç taşımayan ve özel maksatla sınırlı kalan fiiller.
b) Patent konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller.
c) İlaçların ruhsatlandırılması ve bunun için gerekli test ve deneyler de dahil olmak üzere, patent 

konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller.
ç) Sadece bir reçetenin oluşturulması için eczanelerde yapılan ilaçların seri üretim olmadan 

hazırlanarak kullanılması ve bu şekilde hazırlanan ilaçlara ilişkin fiiller.
d) Patent konusu buluşun Paris Sözleşmesine taraf devletlerin gemi, uzay aracı, uçak veya kara 

nakil araçlarının yapımında veya çalıştırılmasında veya bu araçların ihtiyaçlarının karşılanmasında, söz 
konusu araçların geçici veya tesadüfi olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunması şartıyla 
kullanılması.

e) 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmasının 
27 nci maddesinde öngörülen ve bu madde hükümlerinin uygulandığı bir devletin hava aracı ile ilgili 
fiiller.

(4) 8/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına 
İlişkin Kanunda tanımlanan küçük çiftçinin kendi işlediği arazisinde, patent sahibi tarafından ya da 
onun izniyle satılan ya da başka bir ticari yolla sağlanan patentli bir ürün ile yaptığı üretim sonucunda 
ortaya çıkan üründen elde edeceği çoğaltım materyalini, yine kendi işlediği arazisinde yapacağı yeni 
üretimler için kullanabilme hakkı vardır. Bu kullanım hakkı, 5042 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.

(5) Çiftçinin, patent sahibi tarafından veya onun izniyle satılan ya da başka bir ticari yolla sağlanan 
patentli damızlık veya diğer hayvan üreme materyalini, tarım amaçlı kullanma hakkı vardır. Bu hak, 
çiftçinin kendi tarım etkinliğini sürdürme amacıyla hayvan ya da diğer hayvan üreme materyalinin 
kullanılmasını kapsar. Bu hakkın kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
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(4) Birinci fıkranın uygulanması gerektiğini ileri süren taraf, şartların gerçekleştiğini veya 
gerçekleşmesinin beklendiğini ispatla yükümlüdür.

İKİNCİ BÖLÜM
Patent Hakkının Kapsamı

Patent hakkının kapsamı ve sınırları
MADDE 85- (1) Patent sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim 

olup olmadığı konusunda herhangi bir ayrım yapmaksızın patent hakkından yararlanır. 
(2) Patent sahibinin, izinsiz olarak yapılması halinde aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep 

etme hakkı vardır.
a) Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar 

için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması.
b) Patent konusu olan bir usulün kullanılması.
c) Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının 

başkalarına teklif edilmesi.
ç) Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satılması, kullanılması, ithal 

edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması.
(3) Aşağıda sayılan fiiller patentin sağladığı hakkın kapsamı dışındadır.
a) Sınai veya ticari bir amaç taşımayan ve özel maksatla sınırlı kalan fiiller.
b) Patent konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller.
c) Ilaçların ruhsatlandırılması ve bunun için gerekli test ve deneyler de dahil olmak üzere, patent 

konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller.
ç) Sadece bir reçetenin oluşturulması için eczanelerde yapılan ilaçların seri üretim olmadan 

hazırlanarak kullanılması ve bu şekilde hazırlanan ilaçlara ilişkin fiiller.
d) Patent konusu buluşun Paris Sözleşmesine taraf devletlerin gemi, uzay aracı, uçak veya kara 

nakil araçlarının yapımında veya çalıştırılmasında veya bu araçların ihtiyaçlarının karşılanmasında, söz 
konusu araçların geçici veya tesadüfi olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunması şartıyla 
kullanılması.

e) 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmasının 
27 nci maddesinde öngörülen ve bu madde hükümlerinin uygulandığı bir devletin hava aracı ile ilgili 
fiiller.

(4) 8/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına 
Ilişkin Kanunda tanımlanan küçük çiftçinin kendi işlediği arazisinde, patent sahibi tarafından ya da 
onun izniyle satılan ya da başka bir ticari yolla sağlanan patentli bir ürün ile yaptığı üretim sonucunda 
ortaya çıkan üründen elde edeceği çoğaltım materyalini, yine kendi işlediği arazisinde yapacağı yeni 
üretimler için kullanabilme hakkı vardır. Bu kullanım hakkı, 5042 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. 

(5) Çiftçinin, patent sahibi tarafından veya onun izniyle satılan ya da başka bir ticari yolla sağlanan 
patentli damızlık veya diğer hayvan üreme materyalini, tarım amaçlı kullanma hakkı vardır. Bu hak, 
çiftçinin kendi tarım etkinliğini sürdürme amacıyla hayvan ya da diğer hayvan üreme materyalinin 
kullanılmasını kapsar. Bu hakkın kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
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(6) Patentin konusu kanunlara, genel ahlaka, kamu düzenine veya genel sağlığa zarar verecek 
şekilde kullanılamaz. Bu kullanım, mevcut veya gelecekte kabul edilecek belirli veya belirsiz süreli 
kanuni yasaklamalara ve sınırlamalara da bağlıdır.

Buluşun dolaylı kullanımının önlenmesi
MADDE 86- (1) Patent sahibinin, patent konusu buluşun uygulanmasını mümkün kılan ve 

buluşun esasını teşkil eden bir kısmı ile ilgili unsurların veya araçların üçüncü kişiler tarafından, patent 
konusu buluşu kullanmaya yetkili olmayan kişilere verilmesini önleme hakkı vardır. Bu hükmün 
uygulanabilmesi için söz konusu üçüncü kişilerin, bu unsurların veya araçların buluşu uygulamaya 
yeterli olduğunu bilmeleri ve bu amaçla kullanılacağını bilmeleri veya bu durumun yeterince açık 
olması gerekir.

(2) Birinci fıkrada sözü edilen unsurlar veya araçlar piyasada her zaman bulunabilen ürünlerse 
üçüncü kişiler söz konusu yetkili olmayan kişileri belirtilen fiilleri yapmaya teşvik etmediği takdirde 
birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(3) 85 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen fiilleri yapanlar, 
birinci fıkra hükmüne göre patenti kullanmaya yetkili olmayan kişilerden sayılmaz.

Önceki kullanımdan doğan hak
MADDE 87- (1) Başvuru tarihinde veya bu tarihten önce buluşu iyiniyetli olarak ülke içinde 

kullanmakta olan veya kullanım için ciddi ve gerçek tedbirler almış kişilere karşı, patent konusu 
buluşu aynı şekilde kullanmaya devam etmelerini veya alınmış tedbirlere uygun olarak kullanmaya 
başlamalarını, patent başvurusu veya patent sahibinin önleme hakkı yoktur. Ancak söz konusu kişilerin 
patent konusu buluşu kullanmaya devam etmeleri veya alınmış tedbirlere uygun kullanımları, sahip 
oldukları işletmenin makul ihtiyaçlarını giderecek ölçüde olabilir. Önceki kullanımdan doğan hak, 
lisans verilmesi suretiyle genişletilemez ve bu hak, ancak işletme ile birlikte devredilebilir.

(2) Birinci fıkrada sözü edilen kişilerce satışa sunulmuş olan ürünlerle ilgili fiiller, patentin 
sağladığı hakkın kapsamı dışındadır.

Kanuni tekel
MADDE 88- (1) Sermayesinin tamamı Devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri, 

kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla 
ürettiği mal ve hizmetler konusunda tekel hakkına sahip olan kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyet 
alanına giren konularla ilgili bir buluş için patent verildiğinde, tekel sahibinin buluşu kullanabilmesi 
patent sahibinin iznine bağlıdır. Tekel sahibi iştigal ettiği sanayi alanında büyük ölçüde ekonomik yarar 
ve önemli bir teknik ilerleme sağlayabilecek buluşları, kullanım hakkını elde ederek uygulamakla 
yükümlüdür.

(2) Tekel sahibi patent konusu buluşun kullanımını elde etmek için, patent sahibinden izin 
vermesini talep etme hakkına sahiptir. Tekel sahibi böyle bir talepte bulunduğunda patent sahibi ondan 
patenti devralmasını isteyebilir. Patent konusu buluşun kullanılması karşılığında veya patentin tekel 
sahibince devralınması halinde ödenecek bedel taraflarca belirlenir. Tarafların anlaşamamaları halinde, 
söz konusu bedel mahkemece tespit edilir.

(3) İkinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla tekel, patentin verilmesinden sonra oluşmuşsa 
patent sahibi tekel sahibinden buluşun kullanılmakta olduğu işletme veya tesisatı da devralmasını talep 
etme hakkına sahiptir. Tarafların anlaşamamaları halinde söz konusu bedel mahkemece tespit edilir.
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(6) Patentin konusu kanunlara, genel ahlaka, kamu düzenine veya genel sağlığa zarar verecek 
şekilde kullanılamaz. Bu kullanım, mevcut veya gelecekte kabul edilecek belirli veya belirsiz süreli 
kanuni yasaklamalara ve sınırlamalara da bağlıdır. 

Buluşun dolaylı kullanımının önlenmesi
MADDE 86- (1) Patent sahibinin, patent konusu buluşun uygulanmasını mümkün kılan ve 

buluşun esasını teşkil eden bir kısmı ile ilgili unsurların veya araçların üçüncü kişiler tarafından, patent 
konusu buluşu kullanmaya yetkili olmayan kişilere verilmesini önleme hakkı vardır. Bu hükmün 
uygulanabilmesi için söz konusu üçüncü kişilerin, bu unsurların veya araçların buluşu uygulamaya 
yeterli olduğunu bilmeleri ve bu amaçla kullanılacağını bilmeleri veya bu durumun yeterince açık 
olması gerekir. 

(2) Birinci fıkrada sözü edilen unsurlar veya araçlar piyasada her zaman bulunabilen ürünlerse 
üçüncü kişiler söz konusu yetkili olmayan kişileri belirtilen fiilleri yapmaya teşvik etmediği takdirde 
birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(3) 85 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen fiilleri yapanlar, 
birinci fıkra hükmüne göre patenti kullanmaya yetkili olmayan kişilerden sayılmaz.

Önceki kullanımdan doğan hak 
MADDE 87- (1) Başvuru tarihinde veya bu tarihten önce buluşu iyiniyetli olarak ülke içinde 

kullanmakta olan veya kullanım için ciddi ve gerçek tedbirler almış kişilere karşı, patent konusu 
buluşu aynı şekilde kullanmaya devam etmelerini veya alınmış tedbirlere uygun olarak kullanmaya 
başlamalarını, patent başvurusu veya patent sahibinin önleme hakkı yoktur. Ancak söz konusu kişilerin 
patent konusu buluşu kullanmaya devam etmeleri veya alınmış tedbirlere uygun kullanımları, sahip 
oldukları işletmenin makul ihtiyaçlarını giderecek ölçüde olabilir. Önceki kullanımdan doğan hak, 
lisans verilmesi suretiyle genişletilemez ve bu hak, ancak işletme ile birlikte devredilebilir. 

(2) Birinci fıkrada sözü edilen kişilerce satışa sunulmuş olan ürünlerle ilgili fiiller, patentin 
sağladığı hakkın kapsamı dışındadır.

Kanuni tekel
MADDE 88- (1) Sermayesinin tamamı Devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri, 

kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla 
ürettiği mal ve hizmetler konusunda tekel hakkına sahip olan kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyet 
alanına giren konularla ilgili bir buluş için patent verildiğinde, tekel sahibinin buluşu kullanabilmesi 
patent sahibinin iznine bağlıdır. Tekel sahibi iştigal ettiği sanayi alanında büyük ölçüde ekonomik yarar 
ve önemli bir teknik ilerleme sağlayabilecek buluşları, kullanım hakkını elde ederek uygulamakla 
yükümlüdür.

(2) Tekel sahibi patent konusu buluşun kullanımını elde etmek için, patent sahibinden izin 
vermesini talep etme hakkına sahiptir. Tekel sahibi böyle bir talepte bulunduğunda patent sahibi ondan 
patenti devralmasını isteyebilir. Patent konusu buluşun kullanılması karşılığında veya patentin tekel 
sahibince devralınması halinde ödenecek bedel taraflarca belirlenir. Tarafların anlaşamamaları halinde, 
söz konusu bedel mahkemece tespit edilir.

(3) Ikinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla tekel, patentin verilmesinden sonra oluşmuşsa 
patent sahibi tekel sahibinden buluşun kullanılmakta olduğu işletme veya tesisatı da devralmasını talep 
etme hakkına sahiptir. Tarafların anlaşamamaları halinde söz konusu bedel mahkemece tespit edilir.
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(4) Mevcut bir kanuni tekel yüzünden patent konusu buluş kullanılamıyorsa, söz konusu patent 
için yıllık ücret ödenmez.

Korumanın kapsamı
MADDE 89- (1) Patent başvurusu veya patentin sağladığı korumanın kapsamı istemlerle belirlenir. 

Bununla birlikte istemlerin yorumlanmasında tarifname ve resimler kullanılır.
(2) İstemler, kullanılan kelimelerin verdiği anlamla sınırlı olarak yorumlanamaz. Ancak istemler, 

koruma kapsamının tespitinde, buluşu yapan tarafından düşünülen fakat istemlerde talep edilmeyen, 
buna karşılık ilgili teknik alanda uzman bir kişi tarafından tariftname ve resimlerin yorumlanması ile 
ortaya çıkacak özellikleri kapsayacak şekilde genişletilemez. 

(3) İstemler, başvuru veya patent sahibine hakkı olan korumayı sağlayacak ve üçüncü kişilere de 
korumanın kapsamı açısından makul bir düzeyde kesinlik ifade edecek şekilde yorumlanır.

(4) Patent başvurusunun sağladığı korumanın kapsamı, patentin verilmesine kadar geçen süre için 
başvurunun yayımlanmış olan istemleri ile belirlenir. Ancak patentin verildiği hali veya itiraz veya 
hükümsüzlük işlemleri sonucunda değiştirilmiş hali, koruma alanının genişletilmemiş olması şartıyla 
başvurunun sağladığı korumayı geçmişe dönük olarak belirler.

(5) Patent başvurusunun veya patentin sağladığı koruma kapsamının belirlenmesinde, tecavüzün 
varlığının ileri sürüldüğü tarihte istemlerde belirtilmiş unsurlara eşdeğer nitelikte olan unsurlar da 
dikkate alınır. Bir unsur, esas itibarıyla istemlerde talep edilen unsur ile aynı işlevi görüyor, bu işlevi 
aynı şekilde gerçekleştiriyor ve aynı sonucu ortaya çıkarıyorsa, genel olarak istemlerde talep edilen 
unsurun eşdeğeri olarak kabul edilir.

(6) İstemlerin kapsamını belirlemek için patentin verilmesi ile ilgili işlemler sırasında veya patentin 
geçerliliği süresince, koruma kapsamının belirlenmesinde patent başvurusu veya patent sahibinin 
beyanları dikkate alınır.

(7) Patent, buluşla ilgili örnekler içeriyorsa istemler bu örneklerle sınırlı olarak yorumlanamaz. 
Özellikle ürün veya usulün sahip olduğu ilave özelliklerin patentte açıklanan örneklerde bulunmaması, 
bu örneklerde bulunan özellikleri kapsamaması veya bu örneklerde belirtilen her amaç veya özelliği 
gerçekleştirememesi hallerinde, ürün veya usul istemlerle sağlanan koruma kapsamının dışında 
tutulmaz.

İKİNCİ KISIM
Başvuru, Patentin Verilmesi ve İtiraz

BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Rüçhan Hakkı

Patent başvurusu için gerekli belgeler ve başvuru tarihinin kesinleşmesi
MADDE 90- (1) Patent başvurusu;
a) Başvuru formunu,
b) Buluş konusunu açıklayan tarifnameyi,
c) İstemleri,
ç) Tarifnamede veya istemlerde atıf yapılan resimleri,
d) Özeti,
e) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi,
kapsar.
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(4) Mevcut bir kanuni tekel yüzünden patent konusu buluş kullanılamıyorsa, söz konusu patent 
için yıllık ücret ödenmez.

Korumanın kapsamı
MADDE 89- (1) Patent başvurusu veya patentin sağladığı korumanın kapsamı istemlerle belirlenir. 

Bununla birlikte istemlerin yorumlanmasında tarifname ve resimler kullanılır.
(2) Istemler, kullanılan kelimelerin verdiği anlamla sınırlı olarak yorumlanamaz. Ancak istemler, 

koruma kapsamının tespitinde, buluşu yapan tarafından düşünülen fakat istemlerde talep edilmeyen, 
buna karşılık ilgili teknik alanda uzman bir kişi tarafından tarifname ve resimlerin yorumlanması ile 
ortaya çıkacak özellikleri kapsayacak şekilde genişletilemez.

(3) Istemler, başvuru veya patent sahibine hakkı olan korumayı sağlayacak ve üçüncü kişilere de 
korumanın kapsamı açısından makul bir düzeyde kesinlik ifade edecek şekilde yorumlanır.

(4) Patent başvurusunun sağladığı korumanın kapsamı, patentin verilmesine kadar geçen süre için 
başvurunun yayımlanmış olan istemleri ile belirlenir. Ancak patentin verildiği hali veya itiraz veya 
hükümsüzlük işlemleri sonucunda değiştirilmiş hali, koruma alanının genişletilmemiş olması şartıyla 
başvurunun sağladığı korumayı geçmişe dönük olarak belirler. 

(5) Patent başvurusunun veya patentin sağladığı koruma kapsamının belirlenmesinde, tecavüzün 
varlığının ileri sürüldüğü tarihte istemlerde belirtilmiş unsurlara eşdeğer nitelikte olan unsurlar da 
dikkate alınır. Bir unsur, esas itibarıyla istemlerde talep edilen unsur ile aynı işlevi görüyor, bu işlevi 
aynı şekilde gerçekleştiriyor ve aynı sonucu ortaya çıkarıyorsa, genel olarak istemlerde talep edilen 
unsurun eşdeğeri olarak kabul edilir.

(6) Istemlerin kapsamını belirlemek için patentin verilmesi ile ilgili işlemler sırasında veya patentin 
geçerliliği süresince, koruma kapsamının belirlenmesinde patent başvurusu veya patent sahibinin 
beyanları dikkate alınır. 

(7) Patent, buluşla ilgili örnekler içeriyorsa istemler bu örneklerle sınırlı olarak yorumlanamaz. 
Özellikle ürün veya usulün sahip olduğu ilave özelliklerin patentte açıklanan örneklerde bulunmaması, 
bu örneklerde bulunan özellikleri kapsamaması veya bu örneklerde belirtilen her amaç veya özelliği 
gerçekleştirememesi hallerinde, ürün veya usul istemlerle sağlanan koruma kapsamının dışında 
tutulmaz.

İKİNCİ KISIM
Başvuru, Patentin Verilmesi ve İtiraz

BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Rüçhan Hakkı

Patent başvurusu için gerekli belgeler ve başvuru tarihinin kesinleşmesi
MADDE 90- (1) Patent başvurusu; 
a) Başvuru formunu,
b) Buluş konusunu açıklayan tarifnameyi,
c) Istemleri,
ç) Tarifnamede veya istemlerde atıf yapılan resimleri, 
d) Özeti,
e) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi, 
kapsar.  
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(2) Tarifname, istemler, özet ve varsa resimler başvuru sırasında Paris Sözleşmesi veya Dünya 
Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf veya karşılıklılık ilkesini uygulayan devletlerin resmi 
dillerinden birinde verilebilir.

(3) Aşağıdaki unsurların tamamının Enstitüye verildiği tarih itibarıyla patent başvuru tarihi 
kesinleşir ve başvuru işleme alınır.

a) Patent verilmesi talebi.
b) Başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri.
c) Türkçe veya ikinci fıkrada belirtilen yabancı dillerden biri ile yazılmış tarifname veya önceki 

bir başvuruya yapılan atıf.
(4) Buluş, genetik kaynağa veya genetik kaynakla bağlantılı geleneksel bilgiye dayanıyorsa bu 

kaynağın nereden alındığına ilişkin açıklamaya, patent başvurusunda yer verilir.
(5) Buluşu yapan, başvuruda belirtilir. Ancak buluşu yapan isminin gizli tutulmasını isteyebilir. 

Başvuru sahibinin buluşu yapan olmaması veya buluşu yapanlardan sadece biri veya birkaçı olması 
halinde bu kişiler, patent başvuru hakkını ne şekilde elde ettiklerini başvuruda açıklamak zorundadır.

(6) Buluşu yapanın başvuru veya patent sahibinden buluşu yapan olarak tanınmasını ve adının 
belirtilmesini isteme hakkı vardır.

(7) Başvuruya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Buluş bütünlüğü ve bölünmüş başvuru
MADDE 91- (1) Patent veya faydalı model başvurusu, tek bir buluşu veya tek bir genel buluş fikrini 

oluşturacak şekilde bir araya gelmiş buluşlar grubunu içerir. Bu hükme uygun olmayan başvurular, 
başvuru sahibinin talebi veya Enstitünün bildirimi üzerine bölünmüş başvurulara ayrılır.

(2) Buluş bütünlüğüne bakılmaksızın başvuru sahibinin talebi üzerine her başvuru için bölünmüş 
başvuru yapılabilir.

(3) Bölünmüş başvuru, işlemleri devam eden başvuru ile ilgili olarak bu başvuru konusunun 
kapsamını aşmayacak şekilde yapılır. Bölünmüş başvuruyla birlikte geçmiş yıllara ait yıllık ücretler 
de ödenir.

(4) Bölünmüş her başvuru için başvuru tarihi, ilk başvurunun tarihidir. İlk başvuruda rüçhan hakkı 
talep edilmişse bu hak bölünmüş her başvuruya da tanınır.

(5) Bölünmüş başvurulara ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
(6) Bu maddeye uygun olarak yapılmayan bölünmüş başvurular işleme alınmaz.
Buluşun açıklanması, tarifname, istemler ve özet
MADDE 92- (1) Buluş, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından 

buluşun uygulanabilmesini sağlayacak şekilde yeterince açık ve tam olarak patent başvurusunda, 
tarifname, istemler ve tarifnamede veya istemlerde atıf yapılan resimlerle açıklanır.

(2) Buluş, toplum tarafından erişilemeyen ve patent başvurusunda ilgili teknik alandaki uzman 
tarafından buluşun uygulanmasına yeterli olacak şekilde tanımlanamayan bir biyolojik materyalle 
ilgiliyse veya bu materyalin kullanımını içeriyorsa bu materyalin tevdi edilmesi halinde, buluşun 
birinci fıkraya uygun olarak açıklandığı kabul edilir.

(3) İkinci fıkraya göre tevdi edilen biyolojik materyal, tevdi kuruluşunda erişilebilir olmaktan 
çıkarsa; bu materyalin 5/8/1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız 
kararlaştırılan Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tevdi Edilmesinin Uluslararası Kabulü 
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(2) Tarifname, istemler, özet ve varsa resimler başvuru sırasında Paris Sözleşmesi veya Dünya 
Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf veya karşılıklılık ilkesini uygulayan devletlerin resmi 
dillerinden birinde verilebilir. 

(3) Aşağıdaki unsurların tamamının Kuruma verildiği tarih itibarıyla patent başvuru tarihi 
kesinleşir ve başvuru işleme alınır.

a) Patent verilmesi talebi.
b) Başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri.
c) Türkçe veya ikinci fıkrada belirtilen yabancı dillerden biri ile yazılmış tarifname veya önceki 

bir başvuruya yapılan atıf.
(4) Buluş, genetik kaynağa veya genetik kaynakla bağlantılı geleneksel bilgiye dayanıyorsa bu 

kaynağın nereden alındığına ilişkin açıklamaya, patent başvurusunda yer verilir. 
(5) Buluşu yapan, başvuruda belirtilir. Ancak buluşu yapan isminin gizli tutulmasını isteyebilir. 

Başvuru sahibinin buluşu yapan olmaması veya buluşu yapanlardan sadece biri veya birkaçı olması 
halinde bu kişiler, patent başvuru hakkını ne şekilde elde ettiklerini başvuruda açıklamak zorundadır.

(6) Buluşu yapanın başvuru veya patent sahibinden buluşu yapan olarak tanınmasını ve adının 
belirtilmesini isteme hakkı vardır.

(7) Başvuruya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Buluş bütünlüğü ve bölünmüş başvuru
MADDE 91- (1) Patent veya faydalı model başvurusu, tek bir buluşu veya tek bir genel buluş fikrini 

oluşturacak şekilde bir araya gelmiş buluşlar grubunu içerir. Bu hükme uygun olmayan başvurular, 
başvuru sahibinin talebi veya Kurumun bildirimi üzerine bölünmüş başvurulara ayrılır. 

(2) Buluş bütünlüğüne bakılmaksızın başvuru sahibinin talebi üzerine her başvuru için bölünmüş 
başvuru yapılabilir.

(3) Bölünmüş başvuru, işlemleri devam eden başvuru ile ilgili olarak bu başvuru konusunun 
kapsamını aşmayacak şekilde yapılır. Bölünmüş başvuruyla birlikte geçmiş yıllara ait yıllık ücretler 
de ödenir.

(4) Bölünmüş her başvuru için başvuru tarihi, ilk başvurunun tarihidir. Ilk başvuruda rüçhan hakkı 
talep edilmişse bu hak bölünmüş her başvuruya da tanınır.

(5) Bölünmüş başvurulara ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 
(6) Bu maddeye uygun olarak yapılmayan bölünmüş başvurular işleme alınmaz.
Buluşun açıklanması, tarifname, istemler ve özet
MADDE 92- (1) Buluş, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından 

buluşun uygulanabilmesini sağlayacak şekilde yeterince açık ve tam olarak patent başvurusunda, 
tarifname, istemler ve tarifnamede veya istemlerde atıf yapılan resimlerle açıklanır.

(2) Buluş, toplum tarafından erişilemeyen ve patent başvurusunda ilgili teknik alandaki uzman 
tarafından buluşun uygulanmasına yeterli olacak şekilde tanımlanamayan bir biyolojik materyalle 
ilgiliyse veya bu materyalin kullanımını içeriyorsa bu materyalin tevdi edilmesi halinde, buluşun 
birinci fıkraya uygun olarak açıklandığı kabul edilir.

(3) Ikinci fıkraya göre tevdi edilen biyolojik materyal, tevdi kuruluşunda erişilebilir olmaktan 
çıkarsa; bu materyalin 5/8/1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız 
kararlaştırılan Patent Işlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tevdi Edilmesinin Uluslararası Kabulü 
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Konusunda Budapeşte Anlaşmasına uygun şekilde yeniden tevdi edilmesi ve materyalin alındığına 
ilişkin tevdi kuruluşu tarafından verilen belgenin suretinin tevdi tarihinden itibaren dört ay içinde 
patent başvurusunun veya belgesinin numarası belirtilerek Enstitüye gönderilmesi halinde, bu erişimin 
kesintiye uğramadığı kabul edilir.

(4) İstemlerin dayanağı tarifname olup, istemler korunması talep edilen konuyu tanımlamalı, açık 
ve öz olmalı ve tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşmamalıdır.

(5) Özet, sadece teknik bilgi verme amacını taşır. Başka amaçlar için özellikle koruma kapsamının 
belirlenmesinde veya 83 üncü maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmasında kullanılmaz.

(6) Biyolojik materyalin tevdi edilmesine ilişkin şartlar yönetmelikle belirlenir.
Rüçhan hakkı ve etkisi
MADDE 93- (1) Türkiye de dahil olmak üzere Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü 

Kuruluş Anlaşmasına taraf herhangi bir devlette patent veya faydalı model için usulüne uygun bir 
başvuruda bulunmuş herhangi bir kişi veya halefi, aynı buluş için Türkiye’de başvuru yapmak amacıyla, 
ilk başvurunun yapıldığı tarihten itibaren oniki aylık süre içinde, rüçhan hakkından yararlanır.

(2) Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf herhangi bir devletin 
ulusal mevzuatına göre veya yine bu devletlerin oluşturduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalara ya 
da bu Kanuna göre, usulüne uygun yapılmış ulusal başvuruya eşdeğer her başvurunun rüçhan hakkı 
doğuracağı kabul edilir.

(3) Usulüne uygun yapılmış ulusal başvuru, başvurunun yapıldığı tarihi, başvurunun sonucu ne 
olursa olsun, başvuru tarihi olarak almaya yeterli bir başvurudur.

(4) Aynı devlete yapılmış olan ve önceki ilk başvuru ile aynı konudaki sonraki bir başvuru sonraki 
başvurunun yapıldığı tarihte, önceki başvurunun kamunun incelemesine açılmadan ve geride herhangi 
bir hak bırakmadan geri çekilmesi, geri çekilmiş sayılması veya reddedilmesi ve bir rüçhan hakkı 
talebine temel oluşturmaması şartıyla rüçhanın belirlenmesinde ilk başvuru olarak kabul edilir. Bu 
durumda önceki başvuru rüçhan hakkı talebi için dayanak oluşturmaz.

(5) İlk başvuru, Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf olmayan 
bir devletin sınai mülkiyet makamına yapılmışsa bu makamın, Paris Sözleşmesinde belirtilenlerle 
eşdeğer etkiler ve şartlar altında, Türkiye’ye yapılan bir ilk başvurunun rüçhan hakkı doğurduğunu 
kabul etmesi durumunda, karşılıklılık ilkesi uyarınca bu başvuru hakkında birinci ila dördüncü fıkra 
hükümleri uygulanır.

(6) Türkiye’de açılan ulusal veya uluslararası sergiler ile Paris Sözleşmesine taraf ülkelerde açılan 
resmi veya resmi olarak tanınan uluslararası sergilerde, patent veya faydalı model konusunu kapsayan 
ürününü teşhir eden gerçek veya tüzel kişiler, sergideki teşhir tarihinden itibaren oniki ay içinde Türkiye’de 
patent veya faydalı model almak için başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır.

(7) Rüçhan tarihi, 83 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 109 uncu maddenin üçüncü 
fıkrasının uygulanmasında başvuru tarihi etkisine sahip olur.

Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü
MADDE 94- (1) Rüçhan hakkı talebi, ücreti ödenerek başvuruyla birlikte veya başvuru tarihinden 

itibaren iki ay içinde yapılır ve bu talebe ilişkin belgeler, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde 
Enstitüye sunulur. Aksi takdirde rüçhan hakkı talebi yapılmamış sayılır.
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Konusunda Budapeşte Anlaşmasına uygun şekilde yeniden tevdi edilmesi ve materyalin alındığına 
ilişkin tevdi kuruluşu tarafından verilen belgenin suretinin tevdi tarihinden itibaren dört ay içinde 
patent başvurusunun veya belgesinin numarası belirtilerek Kuruma gönderilmesi halinde, bu erişimin 
kesintiye uğramadığı kabul edilir.

(4) Istemlerin dayanağı tarifname olup, istemler korunması talep edilen konuyu tanımlamalı, açık 
ve öz olmalı ve tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşmamalıdır. 

(5) Özet, sadece teknik bilgi verme amacını taşır. Başka amaçlar için özellikle koruma kapsamının 
belirlenmesinde veya 83 üncü maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmasında kullanılmaz. 

(6) Biyolojik materyalin tevdi edilmesine ilişkin şartlar yönetmelikle belirlenir.
Rüçhan hakkı ve etkisi
MADDE 93- (1) Türkiye de dahil olmak üzere Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü 

Kuruluş Anlaşmasına taraf herhangi bir devlette patent veya faydalı model için usulüne uygun bir 
başvuruda bulunmuş herhangi bir kişi veya halefi, aynı buluş için Türkiye’de başvuru yapmak amacıyla, 
ilk başvurunun yapıldığı tarihten itibaren oniki aylık süre içinde, rüçhan hakkından yararlanır.

(2) Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf herhangi bir devletin 
ulusal mevzuatına göre veya yine bu devletlerin oluşturduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalara ya 
da bu Kanuna göre, usulüne uygun yapılmış ulusal başvuruya eşdeğer her başvurunun rüçhan hakkı 
doğuracağı kabul edilir.

(3) Usulüne uygun yapılmış ulusal başvuru, başvurunun yapıldığı tarihi, başvurunun sonucu ne 
olursa olsun, başvuru tarihi olarak almaya yeterli bir başvurudur.

(4) Aynı devlete yapılmış olan ve önceki ilk başvuru ile aynı konudaki sonraki bir başvuru sonraki 
başvurunun yapıldığı tarihte, önceki başvurunun kamunun incelemesine açılmadan ve geride herhangi 
bir hak bırakmadan geri çekilmesi, geri çekilmiş sayılması veya reddedilmesi ve bir rüçhan hakkı 
talebine temel oluşturmaması şartıyla rüçhanın belirlenmesinde ilk başvuru olarak kabul edilir. Bu 
durumda önceki başvuru rüçhan hakkı talebi için dayanak oluşturmaz.

(5) Ilk başvuru, Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf olmayan 
bir devletin sınai mülkiyet makamına yapılmışsa bu makamın, Paris Sözleşmesinde belirtilenlerle 
eşdeğer etkiler ve şartlar altında, Türkiye’ye yapılan bir ilk başvurunun rüçhan hakkı doğurduğunu 
kabul etmesi durumunda, karşılıklılık ilkesi uyarınca bu başvuru hakkında birinci ila dördüncü fıkra 
hükümleri uygulanır.

(6) Türkiye’de açılan ulusal veya uluslararası sergiler ile Paris Sözleşmesine taraf ülkelerde açılan 
resmi veya resmi olarak tanınan uluslararası sergilerde, patent veya faydalı model konusunu kapsayan 
ürününü teşhir eden gerçek veya tüzel kişiler, sergideki teşhir tarihinden itibaren oniki ay içinde 
Türkiye’de patent veya faydalı model almak için başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır.

(7) Rüçhan tarihi, 83 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 109 uncu maddenin üçüncü 
fıkrasının uygulanmasında başvuru tarihi etkisine sahip olur.

Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü
MADDE 94- (1) Rüçhan hakkı talebi, ücreti ödenerek başvuruyla birlikte veya başvuru tarihinden 

itibaren iki ay içinde yapılır ve bu talebe ilişkin belgeler, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde 
Kuruma sunulur. Aksi takdirde rüçhan hakkı talebi yapılmamış sayılır. 
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(2) Başvuruda, farklı ülkelerden kaynaklanmış olmasına bakılmaksızın birden çok rüçhan hakkı 
talep edilebilir. Uygun durumda, her bir istem için birden çok rüçhan hakkı talep edilebilir. Birden 
çok rüçhan hakkı talep edildiği durumda, rüçhan tarihinden itibaren işleyen süreler, rüçhanın en erken 
tarihli olanından başlar.

(3) Bir veya birden çok rüçhan hakkı talebinde bulunulmuşsa rüçhan hakkı sadece rüçhan hakkının 
doğduğu başvuru veya başvuruların içerdiği unsurları kapsar.

(4) Rüçhan hakkı talep edilen buluşun belirli unsurları, rüçhan hakkının doğduğu patent 
başvurusunun istemlerinde yer almamış olsa dahi, rüçhan hakkının doğduğu patent başvurusunun bir 
bütün olarak bu unsurları açıkça belirtmesi şartıyla rüçhan hakkı bu unsurlar için de kabul edilir.

(5) Rüçhan hakkı talebine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
İKİNCİ BÖLÜM
Patentin Verilmesi

Başvurunun şekli şartlara uygunluk açısından incelenmesi
MADDE 95- (1) 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unsurlardan herhangi birinin eksik 

olması halinde başvuru işleme alınmaz.
(2) İşleme alınan başvuruda 90 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen unsurlardan en az birinin 

eksik olması veya 90 ıncı maddenin ikinci fıkrası gereğince unsurların yabancı dilde verilmesi halinde, 
bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde eksiklikler giderilir veya Türkçe 
çeviriler verilir. Aksi takdirde, başvuru geri çekilmiş sayılır.

(3) Enstitü, 90 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen unsurları tam olan veya ikinci fıkraya 
uygun olarak unsurları tamamlanan başvuruyu, 90 ıncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 
yönetmelikle belirlenen diğer şekli şartlara uygunluk bakımından inceler.

(4) Başvurunun şekli şartlara uygun olmadığı anlaşılırsa, başvuru sahibinden bildirim tarihinden 
itibaren iki ay içinde eksikliği gidermesi istenir. Eksikliğin bu süre içinde giderilmemesi halinde 
başvuru reddedilir.

(5) Başvurunun şekli şartlara uygunluk bakımından eksikliğinin olmadığı anlaşılırsa veya 
eksiklikler süresi içinde giderilirse 96 ncı madde hükmü uyarınca araştırma raporu düzenlenir.

Araştırma talebi, araştırma raporunun düzenlenmesi ve yayımlanması
MADDE 96- (1) Başvuru sahibi başvuruyla birlikte veya bildirime gerek olmaksızın başvuru 

tarihinden itibaren oniki ay içinde ücretini ödemek kaydıyla araştırma talebinde bulunur. Aksi takdirde 
başvuru geri çekilmiş sayılır.

(2) Başvuru sahibinin birinci fıkra hükmüne uygun olarak araştırma talebinde bulunması 
durumunda, başvurunun şekli şartlara uygunluk bakımından eksikliğinin olmadığı anlaşılırsa veya 
eksiklikler süresi içinde giderilirse araştırma raporu düzenlenir, başvuru sahibine bildirilir ve Bültende 
yayımlanır. Araştırma raporu, başvurunun 97 nci madde uyarınca yayımlanmış olması halinde ayrı 
olarak, yayımlanmamış olması halinde ise başvuru ile birlikte Bültende yayımlanır.

(3) Başvuru konusunun 82 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girdiği sonucuna 
varılırsa veya tarifnamenin ya da tüm istemlerin yeterince açık olmaması araştırma raporunun 
düzenlenmesini engelliyorsa araştırma raporu düzenlenmez. Başvuru sahibinden bu konudaki 
itirazlarını veya başvurudaki değişikliklerini, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde sunması istenir. 
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(2) Başvuruda, farklı ülkelerden kaynaklanmış olmasına bakılmaksızın birden çok rüçhan hakkı 
talep edilebilir. Uygun durumda, her bir istem için birden çok rüçhan hakkı talep edilebilir. Birden 
çok rüçhan hakkı talep edildiği durumda, rüçhan tarihinden itibaren işleyen süreler, rüçhanın en erken 
tarihli olanından başlar. 

(3) Bir veya birden çok rüçhan hakkı talebinde bulunulmuşsa rüçhan hakkı sadece rüçhan hakkının 
doğduğu başvuru veya başvuruların içerdiği unsurları kapsar.

(4) Rüçhan hakkı talep edilen buluşun belirli unsurları, rüçhan hakkının doğduğu patent 
başvurusunun istemlerinde yer almamış olsa dahi, rüçhan hakkının doğduğu patent başvurusunun bir 
bütün olarak bu unsurları açıkça belirtmesi şartıyla rüçhan hakkı bu unsurlar için de kabul edilir.

(5) Rüçhan hakkı talebine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
İKİNCİ BÖLÜM
Patentin Verilmesi

Başvurunun şekli şartlara uygunluk açısından incelenmesi
MADDE 95- (1) 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unsurlardan herhangi birinin eksik 

olması halinde başvuru işleme alınmaz. 
(2) Işleme alınan başvuruda 90 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen unsurlardan en az 

birinin eksik olması veya 90 ıncı maddenin ikinci fıkrası gereğince unsurların yabancı dilde verilmesi 
halinde, bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde eksiklikler giderilir veya 
Türkçe çeviriler verilir. Aksi takdirde, başvuru geri çekilmiş sayılır.

(3) Kurum, 90 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen unsurları tam olan veya ikinci fıkraya 
uygun olarak unsurları tamamlanan başvuruyu, 90 ıncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 
yönetmelikle belirlenen diğer şekli şartlara uygunluk bakımından inceler.

(4) Başvurunun şekli şartlara uygun olmadığı anlaşılırsa, başvuru sahibinden bildirim tarihinden 
itibaren iki ay içinde eksikliği gidermesi istenir. Eksikliğin bu süre içinde giderilmemesi halinde 
başvuru reddedilir.

(5) Başvurunun şekli şartlara uygunluk bakımından eksikliğinin olmadığı anlaşılırsa veya 
eksiklikler süresi içinde giderilirse 96 ncı madde hükmü uyarınca araştırma raporu düzenlenir. 

Araştırma talebi, araştırma raporunun düzenlenmesi ve yayımlanması
MADDE 96- (1) Başvuru sahibi başvuruyla birlikte veya bildirime gerek olmaksızın başvuru 

tarihinden itibaren oniki ay içinde ücretini ödemek kaydıyla araştırma talebinde bulunur. Aksi 
takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.

(2) Başvuru sahibinin birinci fıkra hükmüne uygun olarak araştırma talebinde bulunması 
durumunda, başvurunun şekli şartlara uygunluk bakımından eksikliğinin olmadığı anlaşılırsa veya 
eksiklikler süresi içinde giderilirse araştırma raporu düzenlenir, başvuru sahibine bildirilir ve Bültende 
yayımlanır. Araştırma raporu, başvurunun 97 nci madde uyarınca yayımlanmış olması halinde ayrı 
olarak, yayımlanmamış olması halinde ise başvuru ile birlikte Bültende yayımlanır. 

(3) Başvuru konusunun 82 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girdiği sonucuna 
varılırsa veya tarifnamenin ya da tüm istemlerin yeterince açık olmaması araştırma raporunun 
düzenlenmesini engelliyorsa araştırma raporu düzenlenmez. Başvuru sahibinden bu konudaki 
itirazlarını veya başvurudaki değişikliklerini, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde sunması istenir. 
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Bu süre içinde itirazda bulunulmaması veya itirazın ya da yapılan değişikliklerin Enstitü tarafından 
kabul edilmemesi halinde başvuru reddedilir. İtirazın ve varsa yapılan değişikliklerin kabul edilmesi 
halinde araştırma raporu düzenlenir, başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.

(4) Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada belirtilen oniki aylık araştırma talebi süresini yarısına kadar 
indirmeye yetkilidir.

(5) Araştırma talebinin yapılması ve araştırma raporunun düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle belirlenir.

Başvurunun yayımlanması ve etkileri
MADDE 97- (1) Başvuru veya varsa rüçhan tarihinden itibaren onsekiz aylık sürenin dolması veya 

bu süre dolmadan başvuru sahibinin erken yayım talebi üzerine, patent veya faydalı model başvurusu 
Bültende yayımlanır.

(2) Patent başvurusunun yayımlandığı tarihten itibaren üçüncü kişiler, patent başvurusuna konu 
olan buluşun patent verilebilirliğine ilişkin görüşlerini sunabilir. Ancak bu kişiler, bu aşamada Enstitü 
nezdindeki işlemlere taraf olamaz.

(3) Birinci fıkrada belirtilen onsekiz aylık süre dolmadan önce patent verilmesi kararı verilmişse 
patent başvurusu ve patent birlikte yayımlanır.

(4) Bu Kanun hükümlerine göre patente sağlanan koruma, patent başvurusunun Bültende 
yayımlandığı tarihten itibaren, başvuru sahibine geçici olarak tanınır.

(5) Patent başvurusu sahibinin izni olmadan başvuru konusu buluşu kullanan kişi, patent başvurusu 
ve kapsamından haberdar edilmişse dördüncü fıkrada belirtilen koruma, başvurunun yayımlandığı 
tarihten önce de söz konusu olur.

(6) Patent başvurusuna konu olan buluş, mikroorganizmalarla ilgiliyse koruma mikroorganizmanın 
erişilebilir hale gelmesinden itibaren başlar.

(7) Patent başvurusunun geri çekilmesi, geri çekilmiş sayılması veya reddedilmesi halinde 
yukarıdaki fıkralarda belirtilen sonuçlar doğmamış sayılır.

(8) Başvurunun yayımlanması ve üçüncü kişi görüşlerinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle belirlenir.

İnceleme talebi, inceleme raporunun düzenlenmesi ve patentin verilmesi
MADDE 98- (1) Başvuru sahibi, araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde 

ücretini ödeyerek incelemenin yapılmasını talep eder. Aksi takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.
(2) Enstitü, başvuru sahibinin inceleme talebi üzerine başvurunun ve buna ilişkin buluşun, bu 

Kanun hükümlerine uygunluğunu inceler.
(3) Başvurunun veya buna ilişkin buluşun bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı tespit edilirse 

başvuru sahibine, görüşlerini sunması ve başvurunun kapsamını aşmaması şartıyla değişiklikler 
yapması konusunda bildirim yapılır ve gerekli görüldükçe bu tür bildirimler tekrarlanır. Ancak bu 
kapsamda yapılacak bildirimlerin sayısı üçten fazla olamaz.

(4) Başvuru sahibine üçüncü fıkrada belirtilen bildirimlere görüş sunması veya değişiklik 
yapabilmesi için bildirim tarihinden itibaren üç aylık süre tanınır. Bu süre içinde görüş bildirilmediği 
veya değişiklik yapılmadığı takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.

(5) Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen inceleme raporunda başvuru ve buna ilişkin buluşun 
bu Kanun hükümlerine uygun olduğunun belirtilmiş olması halinde patentin verilmesine karar verilir, 
başvuru sahibine bildirilir, bu karar ve patent Bültende yayımlanır.
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Bu süre içinde itirazda bulunulmaması veya itirazın ya da yapılan değişikliklerin Kurum tarafından 
kabul edilmemesi halinde başvuru reddedilir. Itirazın ve varsa yapılan değişikliklerin kabul edilmesi 
halinde araştırma raporu düzenlenir, başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.

(4) Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada belirtilen oniki aylık araştırma talebi süresini yarısına kadar 
indirmeye yetkilidir.

(5) Araştırma talebinin yapılması ve araştırma raporunun düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle belirlenir. 

Başvurunun yayımlanması ve etkileri
MADDE 97- (1) Başvuru veya varsa rüçhan tarihinden itibaren onsekiz aylık sürenin dolması 

veya bu süre dolmadan başvuru sahibinin erken yayım talebi üzerine, patent veya faydalı model 
başvurusu Bültende yayımlanır.

(2) Patent başvurusunun yayımlandığı tarihten itibaren üçüncü kişiler, patent başvurusuna konu 
olan buluşun patent verilebilirliğine ilişkin görüşlerini sunabilir. Ancak bu kişiler, bu aşamada Kurum 
nezdindeki işlemlere taraf olamaz.

(3) Birinci fıkrada belirtilen onsekiz aylık süre dolmadan önce patent verilmesi kararı verilmişse 
patent başvurusu ve patent birlikte yayımlanır.

(4) Bu Kanun hükümlerine göre patente sağlanan koruma, patent başvurusunun Bültende 
yayımlandığı tarihten itibaren, başvuru sahibine geçici olarak tanınır.

(5) Patent başvurusu sahibinin izni olmadan başvuru konusu buluşu kullanan kişi, patent 
başvurusu ve kapsamından haberdar edilmişse dördüncü fıkrada belirtilen koruma, başvurunun 
yayımlandığı tarihten önce de söz konusu olur. 

(6) Patent başvurusuna konu olan buluş, mikroorganizmalarla ilgiliyse koruma mikroorganizmanın 
erişilebilir hale gelmesinden itibaren başlar.

(7) Patent başvurusunun geri çekilmesi, geri çekilmiş sayılması veya reddedilmesi halinde 
yukarıdaki fıkralarda belirtilen sonuçlar doğmamış sayılır.

(8) Başvurunun yayımlanması ve üçüncü kişi görüşlerinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle belirlenir.

İnceleme talebi, inceleme raporunun düzenlenmesi ve patentin verilmesi
MADDE 98- (1) Başvuru sahibi, araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde 

ücretini ödeyerek incelemenin yapılmasını talep eder. Aksi takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.
(2) Kurum, başvuru sahibinin inceleme talebi üzerine başvurunun ve buna ilişkin buluşun, bu 

Kanun hükümlerine uygunluğunu inceler.
(3) Başvurunun veya buna ilişkin buluşun bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı tespit edilirse 

başvuru sahibine, görüşlerini sunması ve başvurunun kapsamını aşmaması şartıyla değişiklikler 
yapması konusunda bildirim yapılır ve gerekli görüldükçe bu tür bildirimler tekrarlanır. Ancak bu 
kapsamda yapılacak bildirimlerin sayısı üçten fazla olamaz.

(4) Başvuru sahibine üçüncü fıkrada belirtilen bildirimlere görüş sunması veya değişiklik 
yapabilmesi için bildirim tarihinden itibaren üç aylık süre tanınır. Bu süre içinde görüş bildirilmediği 
veya değişiklik yapılmadığı takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.

(5) Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen inceleme raporunda başvuru ve buna ilişkin buluşun 
bu Kanun hükümlerine uygun olduğunun belirtilmiş olması halinde patentin verilmesine karar verilir, 
başvuru sahibine bildirilir, bu karar ve patent Bültende yayımlanır. 
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(6) İnceleme raporuna göre patentin verilebilmesi için değişiklik yapılmasının gerekli olduğu 
durumda bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde değişikliklerin yapılması istenir. Yapılan değişikliklerin 
kabul edilmesi halinde patentin verilmesine karar verilir, bu durum başvuru sahibine bildirilir, bu 
karar ve patent Bültende yayımlanır. Değişikliklerin yapılmaması veya yapılan değişikliklerin Enstitü 
tarafından kabul edilmemesi halinde başvuru geri çekilmiş sayılır, bu karar başvuru sahibine bildirilir 
ve Bültende yayımlanır.

(7) Patentin verilmesine ilişkin yayımdan sonra talep edilmesi ve belge düzenleme ücretinin 
ödenmesi halinde, düzenlenen belge patent sahibine verilir.

(8) İnceleme raporunda, başvurunun ve buna ilişkin buluşun bu Kanun hükümlerine uygun 
olmadığı belirtilmişse başvuru Enstitü tarafından reddedilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve 
Bültende yayımlanır.

(9) Patentin verilmiş olması, onun geçerliliği ve yararlılığı konusunda Enstitü tarafından garanti 
verildiği şeklinde yorumlanamaz, Enstitünün sorumluluğunu da doğurmaz.

(10) İnceleme talebi, inceleme raporunun düzenlenmesi ve patentin verilmesine ilişkin usul ve 
esaslar yönetmelikle belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi

İtiraz ve itirazın incelenmesi
MADDE 99- (1) Üçüncü kişiler, patentin verilmesi kararının Bültende yayımlanmasından itibaren 

altı ay içinde ücretini ödeyerek söz konusu patente;
a) Patent konusunun, 82 nci ve 83 üncü maddelere göre patent verilebilirlik şartlarını taşımadığı,
b) Buluşun, 92 nci maddenin birinci ila üçüncü fıkraları uyarınca yeterince açıklanmadığı,
c) Patent konusunun, başvurunun ilk halinin kapsamını aştığı veya patentin, 91 inci maddeye göre 

yapılan bölünmüş bir başvuruya veya 110 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre yapılan 
bir başvuruya dayanması durumunda en önceki başvurunun ilk halinin kapsamını aştığı,

gerekçelerinden en az birini ileri sürerek itiraz edebilir.
(2) İtiraza ilişkin ücretin birinci fıkrada belirtilen süre içinde ödenmemesi veya itirazın yönetmelikle 

belirlenen şartlara uygun olarak yapılmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır.
(3) İtiraz yapılmaması veya itirazın yapılmamış sayılması durumunda, patentin verilmesi 

hakkındaki karar kesinleşir ve nihai karar Bültende yayımlanır.
(4)  Enstitü, yapılan itirazı patent sahibine bildirir. Patent sahibi bu bildirim tarihinden itibaren üç 

ay içinde görüşlerini sunabilir veya patentte değişiklikler yapabilir. İtiraz, patent sahibinin görüşleri ve 
patentte değişiklik talepleri de dikkate alınarak. Kurul tarafından incelenir.

(5) Kurul, patentin veya değiştirilmiş halinin bu Kanuna uygun olduğu görüşündeyse patentin ya 
da varsa değiştirilmiş halinin devamına, uygun olmadığı görüşündeyse patentin hükümsüzlüğüne karar 
verir ve bu durumda 139 uncu maddede belirtilen hükümsüzlük sonuçları doğar. Hükümsüzlük kararı 
Bültende yayımlanır.

(6) Kurul, patentin veya değiştirilmiş halinin bu Kanuna kısmen uygun olduğu görüşündeyse 
patentin bu kısım itibarıyla devamına karar vererek patent sahibinden bildirim tarihinden itibaren iki 
ay içinde gerekli değişiklikleri yapmasını ister. Söz konusu değişikliğin yapılmaması veya yapılan 
değişikliğin kabul edilmemesi halinde patentin hükümsüzlüğüne karar verilir ve bu durumda 139 uncu 
maddede belirtilen hükümsüzlük sonuçları doğar. Hükümsüzlük kararı Bültende yayımlanır.
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(6) Inceleme raporuna göre patentin verilebilmesi için değişiklik yapılmasının gerekli olduğu 
durumda bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde değişikliklerin yapılması istenir. Yapılan 
değişikliklerin kabul edilmesi halinde patentin verilmesine karar verilir, bu durum başvuru sahibine 
bildirilir, bu karar ve patent Bültende yayımlanır. Değişikliklerin yapılmaması veya yapılan 
değişikliklerin Kurum tarafından kabul edilmemesi halinde başvuru geri çekilmiş sayılır, bu karar 
başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.

(7) Patentin verilmesine ilişkin yayımdan sonra talep edilmesi ve belge düzenleme ücretinin 
ödenmesi halinde, düzenlenen belge patent sahibine verilir.

(8) Inceleme raporunda, başvurunun ve buna ilişkin buluşun bu Kanun hükümlerine uygun 
olmadığı belirtilmişse başvuru Kurum tarafından reddedilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve 
Bültende yayımlanır.

(9) Patentin verilmiş olması, onun geçerliliği ve yararlılığı konusunda Kurum tarafından garanti 
verildiği şeklinde yorumlanamaz, Kurumun sorumluluğunu da doğurmaz. 

(10) Inceleme talebi, inceleme raporunun düzenlenmesi ve patentin verilmesine ilişkin usul ve 
esaslar yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi 

İtiraz ve itirazın incelenmesi
MADDE 99- (1) Üçüncü kişiler, patentin verilmesi kararının Bültende yayımlanmasından 

itibaren altı ay içinde ücretini ödeyerek söz konusu patente;
a) Patent konusunun, 82 nci ve 83 üncü maddelere göre patent verilebilirlik şartlarını taşımadığı, 
b) Buluşun, 92 nci maddenin birinci ila üçüncü fıkraları uyarınca yeterince açıklanmadığı,
c) Patent konusunun, başvurunun ilk halinin kapsamını aştığı veya patentin, 91 inci maddeye 

göre yapılan bölünmüş bir başvuruya veya 110 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre 
yapılan bir başvuruya dayanması durumunda en önceki başvurunun ilk halinin kapsamını aştığı,

gerekçelerinden en az birini ileri sürerek itiraz edebilir.
(2) Itiraza ilişkin ücretin birinci fıkrada belirtilen süre içinde ödenmemesi veya itirazın 

yönetmelikle belirlenen şartlara uygun olarak yapılmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır.
(3) Itiraz yapılmaması veya itirazın yapılmamış sayılması durumunda, patentin verilmesi 

hakkındaki karar kesinleşir ve nihai karar Bültende yayımlanır.
(4) Kurum, yapılan itirazı patent sahibine bildirir. Patent sahibi bu bildirim tarihinden itibaren üç 

ay içinde görüşlerini sunabilir veya patentte değişiklikler yapabilir. Itiraz, patent sahibinin görüşleri 
ve patentte değişiklik talepleri de dikkate alınarak, Kurul tarafından incelenir.

(5) Kurul, patentin veya değiştirilmiş halinin bu Kanuna uygun olduğu görüşündeyse patentin 
ya da varsa değiştirilmiş halinin devamına, uygun olmadığı görüşündeyse patentin hükümsüzlüğüne 
karar verir ve bu durumda 139 uncu maddede belirtilen hükümsüzlük sonuçları doğar. Hükümsüzlük 
kararı Bültende yayımlanır.

(6) Kurul, patentin veya değiştirilmiş halinin bu Kanuna kısmen uygun olduğu görüşündeyse 
patentin bu kısım itibarıyla devamına karar vererek patent sahibinden bildirim tarihinden itibaren iki 
ay içinde gerekli değişiklikleri yapmasını ister. Söz konusu değişikliğin yapılmaması veya yapılan 
değişikliğin kabul edilmemesi halinde patentin hükümsüzlüğüne karar verilir ve bu durumda 139 
uncu maddede belirtilen hükümsüzlük sonuçları doğar. Hükümsüzlük kararı Bültende yayımlanır.
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(7) İtiraz sonucunda verilen nihai karar Bültende yayımlanır. Beşinci ve altıncı fıkra uyarınca 
patentin değiştirilmiş haliyle devamına karar verilmesi durumunda, patentin değiştirilmiş hali Bültende 
yayımlanır.

(8) İtiraz ve itirazın incelenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Enstitü kararlarına itiraz
MADDE 100- (1) 99 uncu madde hükümleri saklı kalmak üzere, Enstitünün almış olduğu kararlara 

patent başvurusu sahibi, patent sahibi veya ilgili üçüncü kişiler tarafından kararın bildirim tarihinden 
itibaren iki ay içinde itiraz edilebilir. Bu madde kapsamında yapılan itirazlar Kurul tarafından incelenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yıllık Ücretler

Koruma süresi ve yıllık ücretler
MADDE 101- (1) Başvuru tarihinden başlamak üzere, patentin koruma süresi yirmi yıl, faydalı 

modelin koruma süresi on yıldır. Bu süreler uzatılamaz.
(2) Patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli olan yıllık ücretler, patentin koruma 

süresi boyunca, başvuru tarihinden itibaren ikinci yılın sona erdiği tarihte ve devam eden her yıl 
vadesinde ödenir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür.

(3) Yıllık ücretler, ikinci fıkrada belirtilen vadede ödenmemesi halinde, ek ücretle birlikte vadeyi 
takip eden altı ay içinde de ödenebilir.

(4) Yıllık ücretlerin üçüncü fıkrada belirtilen sürede de ödenmemesi halinde, patent hakkı bu 
ücretin vade tarihi itibarıyla sona erer, patent hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim yapılır ve bu 
durum Bültende yayımlanır. Patent hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim tarihinden itibaren iki ay 
içinde telafi ücretinin ödenmesi halinde patent hakkı, ücretin ödendiği tarih itibarıyla yeniden geçerlilik 
kazanır ve Bültende yayımlanır. Patent hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim en geç patent hakkının 
sona erdiği vade tarihinden başlayan bir yıllık sürenin bitimine kadar yapılır.

(5) Patentin yeniden geçerlilik kazanması, patent hakkının sona ermesi sonucunda hak kazanmış 
üçüncü kişilerin kazanılmış haklarını etkilemez. Üçüncü kişilerin hakları ve bunların kapsamı, 
mahkeme tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Patent Sürecine İlişkin İşlemler

Patent başvurusu ve patentin üçüncü kişilerce incelenmesi
MADDE 102- (1) Henüz yayımlanmamış patent başvuruları, başvuru sahibinin yazılı izni olmadan 

üçüncü kişiler tarafından incelenemez.
(2) Başvuru sahibinin, başvurunun sağladığı haklarını kendilerine karşı ileri sürmek istediğini ispat 

edebilen üçüncü kişiler, başvuru sahibinin izni olmaksızın, henüz yayımlanmamış patent başvurusunu 
inceleyebilir.

(3) 91 inci maddeye göre yapılan bölünmüş başvurunun veya 110 uncu maddenin üçüncü 
fıkrasının (b) bendine göre yapılan yeni patent başvurusunun yayımlanmış olması halinde, önceki 
patent başvurusu, başvuru sahibinin izni olmaksızın, başvurunun yayımlanmasından önce üçüncü 
kişiler tarafından incelenebilir.

(4) Patent başvurusu ve patentin üçüncü kişilerce incelenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
belirlenir.
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(7) Itiraz sonucunda verilen nihai karar Bültende yayımlanır. Beşinci ve altıncı fıkra uyarınca 
patentin değiştirilmiş haliyle devamına karar verilmesi durumunda, patentin değiştirilmiş hali 
Bültende yayımlanır.

(8) Itiraz ve itirazın incelenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Kurum kararlarına itiraz 
MADDE 100- (1) 99 uncu madde hükümleri saklı kalmak üzere, Kurumun almış olduğu kararlara 

patent başvurusu sahibi, patent sahibi veya ilgili üçüncü kişiler tarafından kararın bildirim tarihinden 
itibaren iki ay içinde itiraz edilebilir. Bu madde kapsamında yapılan itirazlar Kurul tarafından incelenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yıllık Ücretler

Koruma süresi ve yıllık ücretler
MADDE 101- (1) Başvuru tarihinden başlamak üzere,  patentin koruma süresi yirmi yıl, faydalı 

modelin koruma süresi on yıldır. Bu süreler uzatılamaz.
(2) Patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli olan yıllık ücretler, patentin koruma 

süresi boyunca, başvuru tarihinden itibaren ikinci yılın sona erdiği tarihte ve devam eden her yıl 
vadesinde ödenir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür.

(3) Yıllık ücretler, ikinci fıkrada belirtilen vadede ödenmemesi halinde, ek ücretle birlikte vadeyi 
takip eden altı ay içinde de ödenebilir.

(4) Yıllık ücretlerin üçüncü fıkrada belirtilen sürede de ödenmemesi halinde, patent hakkı bu 
ücretin vade tarihi itibarıyla sona erer, patent hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim yapılır ve bu 
durum Bültende yayımlanır. Patent hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim tarihinden itibaren iki 
ay içinde telafi ücretinin ödenmesi halinde patent hakkı, ücretin ödendiği tarih itibarıyla yeniden 
geçerlilik kazanır ve Bültende yayımlanır. Patent hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim en geç patent 
hakkının sona erdiği vade tarihinden başlayan bir yıllık sürenin bitimine kadar yapılır.

(5) Patentin yeniden geçerlilik kazanması, patent hakkının sona ermesi sonucunda hak kazanmış 
üçüncü kişilerin kazanılmış haklarını etkilemez. Üçüncü kişilerin hakları ve bunların kapsamı, 
mahkeme tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Patent Sürecine İlişkin İşlemler

Patent başvurusu ve patentin üçüncü kişilerce incelenmesi
MADDE 102- (1) Henüz yayımlanmamış patent başvuruları, başvuru sahibinin yazılı izni olmadan 

üçüncü kişiler tarafından incelenemez. 
(2) Başvuru sahibinin, başvurunun sağladığı haklarını kendilerine karşı ileri sürmek istediğini ispat 

edebilen üçüncü kişiler, başvuru sahibinin izni olmaksızın, henüz yayımlanmamış patent başvurusunu 
inceleyebilir.

(3) 91 inci maddeye göre yapılan bölünmüş başvurunun veya 110 uncu maddenin üçüncü 
fıkrasının (b) bendine göre yapılan yeni patent başvurusunun yayımlanmış olması halinde, önceki 
patent başvurusu, başvuru sahibinin izni olmaksızın, başvurunun yayımlanmasından önce üçüncü 
kişiler tarafından incelenebilir.

(4) Patent başvurusu ve patentin üçüncü kişilerce incelenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
belirlenir.
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Patent başvurusunda ve patentte yapılacak değişiklikler ve düzeltmeler
MADDE 103- (1) Patent başvurusu, Enstitü nezdinde yapılan işlemler süresince başvurunun ilk 

halinin kapsamını aşmamak şartıyla, başvuru sahibi tarafından değiştirilebilir.
(2) Patente itiraz edilmişse Enstitü tarafından itiraza ilişkin nihai karar verilinceye kadar patentin 

sağladığı korumanın kapsamını aşmamak şartıyla patent, patent sahibi tarafından değiştirilebilir.
(3) Patent başvurusu veya patent dokümanlarında yer alan imla hataları ve açık maddi hatalar talep 

üzerine düzeltilir.
(4) Patent başvurusunda ve patentte yapılacak değişiklikler ve düzeltmelere ilişkin usul ve esaslar 

yönetmelikle belirlenir. 
Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ve faydalı model başvurusunun patent 

başvurusuna dönüştürülmesi
MADDE 104- (1) Patent başvurusu sahibi, işlemleri devam eden başvurusunun faydalı model 

başvurusuna dönüştürülmesini talep edebilir. Böyle bir talep yapılması halinde Enstitü, bildirim 
tarihinden itibaren bir ay içinde gerekli belgeleri vermesi ve araştırma ücretini de ödeyerek araştırma 
talebinde bulunması gerektiğini başvuru sahibine bildirir. Bu süre içinde gerekli şartların yerine 
getirilmemesi halinde, dönüştürme talebi yapılmamış sayılır ve başvuru, patent başvurusu olarak işlem 
görmeye devam eder. Bu süre içinde gerekli şartların yerine getirilmesi halinde, başvuru hakkında 143 
üncü maddenin altıncı ila onbirinci fıkralarında yer alan hükümler uygulanır.

(2) Faydalı model başvuru sahibi, en geç araştırma raporunun bildirim tarihini takip eden üç aylık 
sürenin bitimine kadar faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesini talep edebilir. 
Böyle bir talepte bulunulması halinde, Enstitü, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde gerekli belgeleri 
vermesi ve araştırma ücretini de ödeyerek araştırma talebinde bulunması gerektiğini başvuru sahibine 
bildirir. Bu süre içinde gerekli şartların yerine getirilmemesi halinde, dönüştürme talebi yapılmamış 
sayılır ve başvuru, faydalı model başvurusu olarak işlem görmeye devam eder. Bu süre içinde gerekli 
şartların yerine getirilmesi halinde, bu Kanunun patent verilmesi ile ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Başvurunun yayımlanmış olması halinde, patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ya 
da faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesinin kabulü konusundaki Enstitü 
kararı Bültende yayımlanır.

(4) Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ya da faydalı model başvurusunun patent 
başvurusuna dönüştürülmesi halinde, dönüşen başvuru için rüçhan hakkı talep edilmişse aynı rüçhan 
hakkı dönüşmüş başvuru için de tanınır.

(5)  Patent başvurusundan faydalı model başvurusuna veya faydalı model başvurusundan patent 
başvurusuna dönüştürülmüş başvurular için yapılan yeniden dönüştürme talepleri işleme alınmaz.

(6) Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ve faydalı model başvurusunun patent 
başvurusuna dönüştürülmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Patent başvurusunun geri çekilmesi
MADDE 105- (1) Patent başvurusu, patentin verildiğinin ilan edildiği tarihten önce başvuru sahibi 

tarafından her zaman geri çekilebilir. Yayımlanmış bir patent başvurusunun geri çekildiği Bültende 
yayımlanır. Başvurunun geri çekildiği Bültende yayımlandıktan sonra bu talepten vazgeçilemez.

(2) Başvuru, sicilde patent başvurusu üzerinde hak tesis etmiş üçüncü kişilerin rızası olmaksızın 
geri çekilemez.
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Patent başvurusunda ve patentte yapılacak değişiklikler ve düzeltmeler
MADDE 103- (1) Patent başvurusu, Kurum nezdinde yapılan işlemler süresince başvurunun ilk 

halinin kapsamını aşmamak şartıyla, başvuru sahibi tarafından değiştirilebilir. 
(2) Patente itiraz edilmişse Kurum tarafından itiraza ilişkin nihai karar verilinceye kadar patentin 

sağladığı korumanın kapsamını aşmamak şartıyla patent, patent sahibi tarafından değiştirilebilir.
(3) Patent başvurusu veya patent dokümanlarında yer alan imla hataları ve açık maddi hatalar talep 

üzerine düzeltilir.
(4) Patent başvurusunda ve patentte yapılacak değişiklikler ve düzeltmelere ilişkin usul ve 

esaslar yönetmelikle belirlenir.
Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ve faydalı model başvurusunun patent 

başvurusuna dönüştürülmesi
MADDE 104- (1) Patent başvurusu sahibi, işlemleri devam eden başvurusunun faydalı model 

başvurusuna dönüştürülmesini talep edebilir. Böyle bir talep yapılması halinde Kurum, bildirim 
tarihinden itibaren bir ay içinde gerekli belgeleri vermesi ve araştırma ücretini de ödeyerek araştırma 
talebinde bulunması gerektiğini başvuru sahibine bildirir. Bu süre içinde gerekli şartların yerine 
getirilmemesi halinde, dönüştürme talebi yapılmamış sayılır ve başvuru, patent başvurusu olarak 
işlem görmeye devam eder. Bu süre içinde gerekli şartların yerine getirilmesi halinde, başvuru 
hakkında 143 üncü maddenin altıncı ila onbirinci fıkralarında yer alan hükümler uygulanır.

(2) Faydalı model başvuru sahibi, en geç araştırma raporunun bildirim tarihini takip eden üç aylık 
sürenin bitimine kadar faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesini talep edebilir. 
Böyle bir talepte bulunulması halinde, Kurum, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde gerekli belgeleri 
vermesi ve araştırma ücretini de ödeyerek araştırma talebinde bulunması gerektiğini başvuru sahibine 
bildirir. Bu süre içinde gerekli şartların yerine getirilmemesi halinde, dönüştürme talebi yapılmamış 
sayılır ve başvuru, faydalı model başvurusu olarak işlem görmeye devam eder. Bu süre içinde gerekli 
şartların yerine getirilmesi halinde, bu Kanunun patent verilmesi ile ilgili hükümleri uygulanır. 

(3) Başvurunun yayımlanmış olması halinde, patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ya 
da faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesinin kabulü konusundaki Kurum 
kararı Bültende yayımlanır.

(4) Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ya da faydalı model başvurusunun patent 
başvurusuna dönüştürülmesi halinde, dönüşen başvuru için rüçhan hakkı talep edilmişse aynı rüçhan 
hakkı dönüşmüş başvuru için de tanınır.

(5) Patent başvurusundan faydalı model başvurusuna veya faydalı model başvurusundan patent 
başvurusuna dönüştürülmüş başvurular için yapılan yeniden dönüştürme talepleri işleme alınmaz.

(6) Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ve faydalı model başvurusunun patent 
başvurusuna dönüştürülmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Patent başvurusunun geri çekilmesi 
MADDE 105- (1) Patent başvurusu, patentin verildiğinin ilan edildiği tarihten önce başvuru sahibi 

tarafından her zaman geri çekilebilir. Yayımlanmış bir patent başvurusunun geri çekildiği Bültende 
yayımlanır. Başvurunun geri çekildiği Bültende yayımlandıktan sonra bu talepten vazgeçilemez.

(2) Başvuru, sicilde patent başvurusu üzerinde hak tesis etmiş üçüncü kişilerin rızası olmaksızın 
geri çekilemez.
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(3) Henüz yayımlanmamış bir patent başvurusu geri çekildiği, geri çekilmiş sayıldığı veya 
reddedildiği takdirde aynı buluş konusu için yeni bir patent başvurusu yapılabilir.

(4) Yayımlanmış başvuru geri çekilirse aynı buluş konusunda yeniden başvuru yapılamaz.
Sicile kayıt ve hükümleri
MADDE 106- (1) Patent başvuruları ve patent, sicile kaydedilir. Sicil alenidir. Talep edilmesi ve 

ücretinin ödenmesi şartıyla patentin onaylı sureti verilir. Sicile kayıt, yayımlama ve tescil işlemlerine 
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(2) 111 inci maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, patent başvuruları veya patentlere 
ilişkin devirler ve lisanslar ile patent başvurularını ya da patentleri etkileyen iradi veya mecburi 
tasarruflar iyiniyetli üçüncü kişilere karşı sicile kayıt tarihinden itibaren hüküm doğurur.

(3) Patent başvurusunun veya patentin sağladığı haklar, usulüne uygun bir şekilde sicile 
kaydedilmedikçe, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

(4) Patent başvurusunun veya patentin sağladığı hakları ileri süren kişi, patent başvurusu veya 
patentin numarasını, haklarını ileri sürdüğü kişilere bildirmek zorundadır.

(5) Bir ürün ile bunun etiketleri ve ambalajları ile her türlü ilan, reklam veya basılı evrakı üzerinde, 
patent başvurusu veya patentin sağladığı korumanın mevcut olduğu izlenimini veren beyanların bulunması 
halinde, beyanları koyan kişi, patent başvurusu veya patentin numarasını da belirtmek zorundadır.

İşlemlerin devam ettirilmesi ve hakların yeniden tesisi
MADDE 107- (1) Patent başvurusuna ilişkin işlemlere dair sürelere uymaması halinde başvuru 

sahibi, süreye uyulmamanın sonucunun bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, ücretini ödeyerek 
işlemlere devam edilmesini talep edebilir. Aksi takdirde bu talep reddedilir. Talebin kabul edilmesi 
halinde süreye uyulmamış olmanın getirdiği hukuki sonuçlar doğmamış sayılır.

(2) Patent başvurusu veya patent sahibi tarafından, patent başvurusu veya patentle ilgili işlemlerde 
şartların gerektirdiği özen gösterilmesine rağmen, uyulması gereken bir süreye uyulamamasının patent 
başvurusunun reddine, geri çekilmiş sayılmasına, 99 uncu madde uyarınca patentin hükümsüz kılınmasına 
veya diğer herhangi bir hakkın kaybına yol açması halinde, hakların yeniden tesisi talep edilebilir. Bu 
talep, uyulamamış olan sürenin bitiminden itibaren bir yılı geçmemek üzere, süreye uyulamama nedeninin 
ortadan kalkmasından itibaren iki ay içinde ücreti ödenerek yapılır. Aksi takdirde bu talep reddedilir. 
Talebin kabul edilmesi halinde süreye uyulmamış olmanın getirdiği hukuki sonuçlar doğmamış sayılır.

(3) Hakların yeniden tesis edilmesi halinde bu durum Bültende yayımlanır. Hakların kaybından 
başlamak üzere bu hakların yeniden tesisine ilişkin kararın yayımına kadar geçen sürede patent konusu 
buluşu iyiniyetli olarak Türkiye’de kullanan veya kullanım için ciddi ve gerçek tedbirler alan kişiler, 
sahip oldukları işletmenin makul ihtiyaçlarını giderecek ölçüde buluşu ücretsiz olarak kullanmaya 
devam edebilir.

(4) 101 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen telafi ücretinin ödenmesi için verilen süre ile 
93 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre ve yönetmelikle belirlenen işlemlere ilişkin süreler 
açısından birinci fıkra uyarınca işlemlere devam ettirilmesi talep edilemez.

(5) Bu madde hükümleri, işlemlere devam ettirilmesi veya hakların yeniden tesisi ile ilgili süreler 
açısından uygulanmaz.

(6) İşlemlerin devam ettirilmesine ve hakların yeniden tesisine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
belirlenir.
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(3) Henüz yayımlanmamış bir patent başvurusu geri çekildiği, geri çekilmiş sayıldığı veya 
reddedildiği takdirde aynı buluş konusu için yeni bir patent başvurusu yapılabilir. 

(4) Yayımlanmış başvuru geri çekilirse aynı buluş konusunda yeniden başvuru yapılamaz. 
Sicile kayıt ve hükümleri
MADDE 106- (1) Patent başvuruları ve patent, sicile kaydedilir. Sicil alenidir. Talep edilmesi ve 

ücretinin ödenmesi şartıyla patentin onaylı sureti verilir. Sicile kayıt, yayım ve tescil işlemlerine ilişkin 
usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(2) 111 inci maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, patent başvuruları veya patentlere 
ilişkin devirler ve lisanslar ile patent başvurularını ya da patentleri etkileyen iradi veya mecburi 
tasarruflar iyiniyetli üçüncü kişilere karşı sicile kayıt tarihinden itibaren hüküm doğurur.

(3) Patent başvurusunun veya patentin sağladığı haklar, usulüne uygun bir şekilde sicile 
kaydedilmedikçe, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

(4) Patent başvurusunun veya patentin sağladığı hakları ileri süren kişi, patent başvurusu veya 
patentin numarasını, haklarını ileri sürdüğü kişilere bildirmek zorundadır.

(5) Bir ürün ile bunun etiketleri ve ambalajları ile her türlü ilan, reklam veya basılı evrakı üzerinde, 
patent başvurusu veya patentin sağladığı korumanın mevcut olduğu izlenimini veren beyanların bulunması 
halinde, beyanları koyan kişi, patent başvurusu veya patentin numarasını da belirtmek zorundadır.

İşlemlerin devam ettirilmesi ve hakların yeniden tesisi
MADDE 107- (1) Patent başvurusuna ilişkin işlemlere dair sürelere uymaması halinde başvuru 

sahibi, süreye uyulmamanın sonucunun bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, ücretini ödeyerek 
işlemlere devam edilmesini talep edebilir. Aksi takdirde bu talep reddedilir. Talebin kabul edilmesi 
halinde süreye uyulmamış olmanın getirdiği hukuki sonuçlar doğmamış sayılır.

(2) Patent başvurusu veya patent sahibi tarafından, patent başvurusu veya patentle ilgili işlemlerde 
şartların gerektirdiği özen gösterilmesine rağmen, uyulması gereken bir süreye uyulamamasının patent 
başvurusunun reddine, geri çekilmiş sayılmasına, 99 uncu madde uyarınca patentin hükümsüz kılınmasına 
veya diğer herhangi bir hakkın kaybına yol açması halinde, hakların yeniden tesisi talep edilebilir. Bu 
talep, uyulamamış olan sürenin bitiminden itibaren bir yılı geçmemek üzere, süreye uyulamama nedeninin 
ortadan kalkmasından itibaren iki ay içinde ücreti ödenerek yapılır. Aksi takdirde bu talep reddedilir. 
Talebin kabul edilmesi halinde süreye uyulmamış olmanın getirdiği hukuki sonuçlar doğmamış sayılır.

(3) Hakların yeniden tesis edilmesi halinde bu durum Bültende yayımlanır. Hakların kaybından 
başlamak üzere bu hakların yeniden tesisine ilişkin kararın yayımına kadar geçen sürede patent 
konusu buluşu iyiniyetli olarak Türkiye’de kullanan veya kullanım için ciddi ve gerçek tedbirler 
alan kişiler, sahip oldukları işletmenin makul ihtiyaçlarını giderecek ölçüde buluşu ücretsiz olarak 
kullanmaya devam edebilir.

(4) 101 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen telafi ücretinin ödenmesi için verilen süre 
ile 93 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre ve yönetmelikle belirlenen işlemlere ilişkin 
süreler açısından birinci fıkra uyarınca işlemlere devam ettirilmesi talep edilemez. 

(5) Bu madde hükümleri, işlemlere devam ettirilmesi veya hakların yeniden tesisi ile ilgili süreler 
açısından uygulanmaz.

(6) Işlemlerin devam ettirilmesine ve hakların yeniden tesisine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
belirlenir.
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Hatalı işlemler
MADDE 108- (1) 138 inci ve 144 üncü maddelerde belirtilen hükümsüzlük nedenleri hariç 

olmak üzere, patent veya faydalı model başvurusunun ya da belgesinin bu Kanunda belirtilen şartları 
karşılamamasına rağmen hatalı olarak başvurunun veya belgenin işlemlerine devam edilmesi ve bu 
durumun itiraz üzerine ya da resen tespit edilmesi halinde, hatalı işlem ile devamındaki işlemler iptal 
edilerek işlemlere hatanın yapıldığı aşamadan devam edilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp

Patent isteme hakkı
MADDE 109- (1) Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup bu hakkın 

başkalarına devri mümkündür.
(2) Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı, taraflar başka 

türlü kararlaştırmamışsa bunların tamamına aittir.
(3) Aynı buluş, birbirinden bağımsız olarak birden çok kişi tarafından gerçekleştirilmişse patent 

isteme hakkı, önceki tarihli başvurunun yayımlanmış olması şartıyla daha önce başvuru yapana aittir.
(4) Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi ispat edilinceye kadar, patent isteme hakkının sahibidir.
Patent başvurularında hak sahipliğine ilişkin işlemler
MADDE 110- (1) Patent isteme hakkının başvuru sahibine ait olmadığı Enstitü nezdinde iddia 

edilemez. Aksi ispat edilene kadar başvuru sahibinin, patent isteme hakkının sahibi olduğu kabul edilir.
(2) Patentin verilmesi işlemleri sırasında, patent isteme hakkının gerçek sahibi olduğunu 109 

uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca iddia eden kişi, başvuru sahibine karşı dava açabilir ve bu 
davayı Enstitüye bildirir. Davaya ilişkin kararın kesinleşme tarihine kadar patentin verilmesi işlemleri 
mahkeme tarafından durdurulabilir.

(3) Hak sahipliğine ilişkin dava sonucunda verilecek kararın davacı lehine kesinleşmesi halinde, 
dava açan hak sahibi, geçerliliği devam eden başvuru için kararın kesinleşme tarihinden itibaren üç ay 
içinde;

a) Patent başvurusunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve yürütülmesini, Enstitüden 
isteyebilir.

b) Varsa aynı rüçhan hakkından yararlanarak aynı buluş için yeni bir patent başvurusu yapabilir.
c) Başvurunun reddedilmesini Enstitüden talep edebilir.
(4) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca yapılan başvuru, ilk başvurunun tarihi itibarıyla işlem görür 

ve bu durumda ilk başvuru geçersiz sayılır.
(5) Dava açan hak sahibi, kararın kesinleşme tarihinden itibaren üç ay içinde herhangi bir talepte 

bulunmazsa, dava konusu başvuru geri çekilmiş sayılır.
(6) Buluşu başvuru sahibi ile birlikte gerçekleştirdiğini öne sürerek kısmi bir hakkı bulunduğunu 

iddia eden kişi de ortak hak sahipliği tanınması talebi ile ikinci fıkra hükmüne göre dava açabilir.
(7) Üçüncü fıkra hükmü, 91 inci maddeye göre yapılan bölünmüş başvurular hakkında da uygulanır.
(8) İkinci fıkraya göre patent isteme hakkını belirlemek için açılan dava sonucunda verilecek 

kararın kesinleşmesine kadar başvuru, davacının rızası olmadan geri çekilemez.
(9) Dava devam ederken başvuruya patent verilirse başvurunun gaspı davası, patentin gaspı 

davasına dönüşür.
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Hatalı işlemler
MADDE 108- (1) 138 inci ve 144 üncü maddelerde belirtilen hükümsüzlük nedenleri hariç 

olmak üzere, patent veya faydalı model başvurusunun ya da belgesinin bu Kanunda belirtilen şartları 
karşılamamasına rağmen hatalı olarak başvurunun veya belgenin işlemlerine devam edilmesi ve bu 
durumun itiraz üzerine ya da resen tespit edilmesi halinde, hatalı işlem ile devamındaki işlemler iptal 
edilerek işlemlere hatanın yapıldığı aşamadan devam edilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp

Patent isteme hakkı 
MADDE 109- (1) Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup bu hakkın 

başkalarına devri mümkündür.
(2) Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı, taraflar başka 

türlü kararlaştırmamışsa bunların tamamına aittir.
(3) Aynı buluş, birbirinden bağımsız olarak birden çok kişi tarafından gerçekleştirilmişse patent 

isteme hakkı, önceki tarihli başvurunun yayımlanmış olması şartıyla daha önce başvuru yapana aittir. 
(4) Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi ispat edilinceye kadar, patent isteme hakkının sahibidir.
Patent başvurularında hak sahipliğine ilişkin işlemler 
MADDE 110- (1) Patent isteme hakkının başvuru sahibine ait olmadığı Kurum nezdinde iddia 

edilemez. Aksi ispat edilene kadar başvuru sahibinin, patent isteme hakkının sahibi olduğu kabul edilir.
(2) Patentin verilmesi işlemleri sırasında, patent isteme hakkının gerçek sahibi olduğunu 109 uncu 

maddenin birinci fıkrası uyarınca iddia eden kişi, başvuru sahibine karşı dava açabilir ve bu davayı 
Kuruma bildirir. Davaya ilişkin kararın kesinleşme tarihine kadar patentin verilmesi işlemleri mahkeme 
tarafından durdurulabilir.

(3) Hak sahipliğine ilişkin dava sonucunda verilecek kararın davacı lehine kesinleşmesi halinde, 
dava açan hak sahibi, geçerliliği devam eden başvuru için kararın kesinleşme tarihinden itibaren üç ay 
içinde;

a) Patent başvurusunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve yürütülmesini, Kurumdan 
isteyebilir.

b) Varsa aynı rüçhan hakkından yararlanarak aynı buluş için yeni bir patent başvurusu yapabilir.
c) Başvurunun reddedilmesini Kurumdan talep edebilir.
(4) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca yapılan başvuru, ilk başvurunun tarihi itibarıyla işlem görür 

ve bu durumda ilk başvuru geçersiz sayılır. 
(5) Dava açan hak sahibi, kararın kesinleşme tarihinden itibaren üç ay içinde herhangi bir talepte 

bulunmazsa, dava konusu başvuru geri çekilmiş sayılır.
(6) Buluşu başvuru sahibi ile birlikte gerçekleştirdiğini öne sürerek kısmi bir hakkı bulunduğunu 

iddia eden kişi de ortak hak sahipliği tanınması talebi ile ikinci fıkra hükmüne göre dava açabilir.
(7) Üçüncü fıkra hükmü, 91 inci maddeye göre yapılan bölünmüş başvurular hakkında da uygulanır.
(8) Ikinci fıkraya göre patent isteme hakkını belirlemek için açılan dava sonucunda verilecek 

kararın kesinleşmesine kadar başvuru, davacının rızası olmadan geri çekilemez. 
(9) Dava devam ederken başvuruya patent verilirse başvurunun gaspı davası, patentin gaspı 

davasına dönüşür.



‒ 298 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 341)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

Patentin gaspı ve gaspın sona erdirilmesinin sonuçları
MADDE 111- (1) Patent, gerçek hak sahibinden başkasına verilmişse gerçek hak sahibi olduğunu 

109 uncu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre iddia eden kişi, patentin sağladığı diğer hak ve 
talepleri saklı kalmak şartıyla, patentin kendisine devredilmesini mahkemeden talep edebilir.

(2) Patent üzerinde kısmi bir hakkın iddia edilmesi halinde, birinci fıkra uyarınca ve paylı mülkiyet 
esaslarına göre hak sahipliği tanınması talep edilebilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen haklar patentin verildiğine ilişkin yayım tarihinden itibaren 
iki yıl içinde, kötüniyet halinde ise patentin koruma süresinin bitimine kadar kullanılır.

(4) Bu maddeye göre açılan dava ile bu dava sonucunda verilen ve kesinleşen hüküm sicile 
kaydedilerek Bültende yayımlanır ve sicile kaydedildiği tarih itibarıyla iyiniyetli üçüncü kişilere karşı 
hüküm ve sonuç doğurur.

(5) Bu maddeye göre patente ilişkin hak sahipliğinin değişmesi halinde, bu değişikliğin sicile 
kaydedilmesi ile birlikte, üçüncü kişilerin o patentle ilgili lisans ve tanınan diğer hakları sona erer.

(6) Beşinci fıkraya göre gerçek patent sahibinin sicile kayıt tarihinden önce; sonradan gerçek patent 
sahibi olmadığı anlaşılan kişi veya onunla davadan önce dava konusu patentle ilgili lisans anlaşması 
yapan, eğer buluşu kullanmaya başlamışsa veya kullanım için ciddi hazırlıklara başlamış bulunuyorsa, 
gerçek patent sahibi veya sahiplerinden inhisari olmayan bir lisans verilmesini talep edebilir.

(7) Bu talebin yapılması için öngörülen süre, önceden sicilde patent sahibi olarak görünen kişi 
için iki ve lisans alan için dört aydır. Bu süreler gerçek patent sahibinin sicile kaydedildiğinin Enstitü 
tarafından ilgililere tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar.

(8) Altıncı fıkraya göre verilecek lisans, makul süre ve şartlar ile verilir. Bu süre ve şartların 
belirlenmesinde, zorunlu lisansın verilmesine ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.

(9) Patent sahibi veya lisans alan patenti kullanıma başladığı veya kullanım için ciddi hazırlıklar 
yaptığı sırada kötüniyetliyse altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

Ortaklık ilişkisi ve patentin bölünmezliği
MADDE 112- (1) Patent başvurusu veya patent birden çok kişiye aitse hak üzerindeki ortaklık 

taraflar arasındaki anlaşmaya göre, böyle bir anlaşma yoksa 4721 sayılı Kanundaki paylı mülkiyete 
ilişkin hükümlere göre belirlenir. Her hak sahibi diğerlerinden bağımsız olarak aşağıdaki işlemleri 
kendi adına yapabilir.

a) Kendisine düşen pay üzerinde serbestçe tasarrufta bulunur.
b) Diğer hak sahiplerine bildirimde bulunduktan sonra buluşu kullanabilir.
c) Patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli önlemleri alabilir.
ç) Birlikte yapılan patent başvurusu veya alınan patentin sağladığı hakların herhangi bir şekilde 

tecavüze uğraması halinde üçüncü kişilere karşı hukuk davası açabilir. Diğer hak sahiplerinin davaya 
katılabilmeleri için, durum, davayı açan tarafından davanın açıldığı tarihten itibaren bir ay içinde 
kendilerine bildirilir.

(2) Buluşun kullanılması amacıyla üçüncü kişilere lisans verilmesi için hak sahiplerinin oybirliği 
şarttır. Ancak lisans verme konusunda oybirliği sağlanamaması halinde mahkeme, mevcut şartları 
gözönünde tutarak hakkaniyet gereğince bu yetkiyi hak sahiplerinden birine veya birkaçına verebilir.
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Patentin gaspı ve gaspın sona erdirilmesinin sonuçları
MADDE 111- (1) Patent, gerçek hak sahibinden başkasına verilmişse gerçek hak sahibi olduğunu 

109 uncu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre iddia eden kişi, patentin sağladığı diğer hak ve 
talepleri saklı kalmak şartıyla, patentin kendisine devredilmesini mahkemeden talep edebilir.

(2) Patent üzerinde kısmi bir hakkın iddia edilmesi halinde, birinci fıkra uyarınca ve paylı mülkiyet 
esaslarına göre hak sahipliği tanınması talep edilebilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen haklar patentin verildiğine ilişkin yayım tarihinden itibaren 
iki yıl içinde, kötüniyet halinde ise patentin koruma süresinin bitimine kadar kullanılır. 

(4) Bu maddeye göre açılan dava ile bu dava sonucunda verilen ve kesinleşen hüküm sicile 
kaydedilerek Bültende yayımlanır ve sicile kaydedildiği tarih itibarıyla iyiniyetli üçüncü kişilere karşı 
hüküm ve sonuç doğurur.

(5) Bu maddeye göre patente ilişkin hak sahipliğinin değişmesi halinde, bu değişikliğin sicile 
kaydedilmesi ile birlikte, üçüncü kişilerin o patentle ilgili lisans ve tanınan diğer hakları sona erer.

(6) Beşinci fıkraya göre gerçek patent sahibinin sicile kayıt tarihinden önce; sonradan gerçek patent 
sahibi olmadığı anlaşılan kişi veya onunla davadan önce dava konusu patentle ilgili lisans anlaşması 
yapan, eğer buluşu kullanmaya başlamışsa veya kullanım için ciddi hazırlıklara başlamış bulunuyorsa, 
gerçek patent sahibi veya sahiplerinden inhisari olmayan bir lisans verilmesini talep edebilir.

(7) Bu talebin yapılması için öngörülen süre, önceden sicilde patent sahibi olarak görünen kişi 
için iki ve lisans alan için dört aydır. Bu süreler gerçek patent sahibinin sicile kaydedildiğinin Kurum 
tarafından ilgililere tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar.

(8) Altıncı fıkraya göre verilecek lisans, makul süre ve şartlar ile verilir. Bu süre ve şartların 
belirlenmesinde, zorunlu lisansın verilmesine ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.

(9) Patent sahibi veya lisans alan patenti kullanıma başladığı veya kullanım için ciddi hazırlıklar 
yaptığı sırada kötüniyetliyse altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

Ortaklık ilişkisi ve patentin bölünmezliği 
MADDE 112- (1) Patent başvurusu veya patent birden çok kişiye aitse hak üzerindeki ortaklık 

taraflar arasındaki anlaşmaya göre, böyle bir anlaşma yoksa 4721 sayılı Kanundaki paylı mülkiyete 
ilişkin hükümlere göre belirlenir. Her hak sahibi diğerlerinden bağımsız olarak aşağıdaki işlemleri 
kendi adına yapabilir.

a) Kendisine düşen pay üzerinde serbestçe tasarrufta bulunur. 
b) Diğer hak sahiplerine bildirimde bulunduktan sonra buluşu kullanabilir. 
c) Patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli önlemleri alabilir.
ç) Birlikte yapılan patent başvurusu veya alınan patentin sağladığı hakların herhangi bir şekilde 

tecavüze uğraması halinde üçüncü kişilere karşı hukuk davası açabilir. Diğer hak sahiplerinin davaya 
katılabilmeleri için, durum, davayı açan tarafından davanın açıldığı tarihten itibaren bir ay içinde 
kendilerine bildirilir.

(2) Buluşun kullanılması amacıyla üçüncü kişilere lisans verilmesi için hak sahiplerinin oybirliği 
şarttır. Ancak lisans verme konusunda oybirliği sağlanamaması halinde mahkeme, mevcut şartları göz 
önünde tutarak hakkaniyet gereğince bu yetkiyi hak sahiplerinden birine veya birkaçına verebilir. 



‒ 300 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 341)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

(3) Üzerinde birden çok kişinin hak sahipliği söz konusu olsa dahi patent başvurusu veya patentin 
devri ya da üzerlerinde hak tesisi için bölünebilmeleri mümkün değildir.

BEŞİNCİ KISIM
Çalışanların Buluşları

Hizmet buluşu ve serbest buluş
MADDE 113- (1) Çalışanın, bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği 

gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde işletme veya kamu idaresinin deneyim ve çalışmalarına dayanarak, 
iş ilişkisi sırasında yaptığı buluş, hizmet buluşudur. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen hizmet buluşunun dışında kalan buluş, serbest buluş olarak kabul 
edilir.

(3) Öğrenciler ve ücretsiz olarak belirli bir süreye bağlı olmaksızın hizmet gören stajyerler 
hakkında çalışanlara ilişkin hükümler uygulanır.

(4) Çalışan buluşu için uygulanan hükümler, diğer kanuni düzenlemeler ve taraflar arasında 
yapılan sözleşme hükümleri saklı kalmak şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların buluşları 
hakkında da uygulanır.

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara buluşları için ödenecek bedel, buluştan elde edilen 
gelirin üçte birinden az olamaz. Ancak buluş konusunun kamu kurum veya kuruluşunun kendisi 
tarafından kullanılması halinde ödenecek bedel, bir defaya mahsus olmak üzere, bedelin ödendiği ay 
için çalışana ödenen net ücretin on katından fazla olamaz.

(6) 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun 
kapsamında yeterlik alan araştırma altyapılarında gerçekleşen buluşlar hakkında 6550 sayılı Kanunda 
yer alan hükümler uygulanır. 6550 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 121 inci madde hükmü 
kıyasen uygulanır.

Hizmet buluşuna dair bildirim yükümlülüğü
MADDE 114-  (1) Çalışan, bir hizmet buluşu yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin 

işverene bildirmekle yükümlüdür. Buluş birden çok çalışan tarafından gerçekleştirilmişse, bu bildirim 
birlikte yapılabilir. İşveren, bildirimin kendisine ulaştığı tarihi, bildirimde bulunan kişi veya kişilere 
gecikmeksizin ve yazılı olarak bildirir.

(2) Çalışan, teknik problemi, çözümünü ve hizmet buluşunu nasıl gerçekleştirmiş olduğunu, 
bildiriminde açıklamak zorundadır. Buluşun daha iyi açıklanması bakımından varsa resmini de işverene 
verir.

(3) Çalışan, yararlanmış olduğu işletme deneyim ve çalışmalarını, varsa diğer çalışanların 
katkılarını ve bu katkıların şeklini, yaptığı işle ilgili olarak aldığı talimatları ve söz konusu katkılar 
yanında kendisinin katkı payını da belirtir.

(4) İşveren bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde, bildirimin hangi hususlarda 
düzeltilmesi gerektiğini çalışana bildirir. Talepte bulunulmaması halinde, ikinci fıkrada belirtilen 
bildirim geçerli sayılır.

(5) Çalışanın bu Kanunda öngörülen şekilde bildirimde bulunabilmesi için, işveren gereken 
yardımı göstermek zorundadır.

(6) Çalışan hizmet buluşunu, serbest buluş niteliği kazanmadığı sürece gizli tutmakla yükümlüdür.
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(3) Üzerinde birden çok kişinin hak sahipliği söz konusu olsa dahi patent başvurusu veya patentin 
devri ya da üzerlerinde hak tesisi için bölünebilmeleri mümkün değildir.

BEŞİNCİ KISIM
Çalışanların Buluşları

Hizmet buluşu ve serbest buluş
MADDE 113- (1) Çalışanın, bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği 

gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde işletme veya kamu idaresinin deneyim ve çalışmalarına dayanarak, 
iş ilişkisi sırasında yaptığı buluş, hizmet buluşudur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hizmet buluşunun dışında kalan buluş, serbest buluş olarak kabul 
edilir.

(3) Öğrenciler ve ücretsiz olarak belirli bir süreye bağlı olmaksızın hizmet gören stajyerler 
hakkında çalışanlara ilişkin hükümler uygulanır. 

(4) Çalışan buluşu için uygulanan hükümler, diğer kanuni düzenlemeler ve taraflar arasında 
yapılan sözleşme hükümleri saklı kalmak şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların buluşları 
hakkında da uygulanır. 

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara buluşları için ödenecek bedel, buluştan elde edilen 
gelirin üçte birinden az olamaz. Ancak buluş konusunun kamu kurum veya kuruluşunun kendisi 
tarafından kullanılması halinde ödenecek bedel, bir defaya mahsus olmak üzere, bedelin ödendiği ay 
için çalışana ödenen net ücretin on katından fazla olamaz.

(6) 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun 
kapsamında yeterlik alan araştırma altyapılarında gerçekleşen buluşlar hakkında 6550 sayılı Kanunda 
yer alan hükümler uygulanır. 6550 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 121 inci madde hükmü 
kıyasen uygulanır.

Hizmet buluşuna dair bildirim yükümlülüğü
MADDE 114- (1) Çalışan, bir hizmet buluşu yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin 

işverene bildirmekle yükümlüdür. Buluş birden çok çalışan tarafından gerçekleştirilmişse, bu bildirim 
birlikte yapılabilir. Işveren, bildirimin kendisine ulaştığı tarihi, bildirimde bulunan kişi veya kişilere 
gecikmeksizin ve yazılı olarak bildirir.

(2) Çalışan, teknik problemi, çözümünü ve hizmet buluşunu nasıl gerçekleştirmiş olduğunu, 
bildiriminde açıklamak zorundadır. Buluşun daha iyi açıklanması bakımından varsa resmini de işverene 
verir.

(3) Çalışan, yararlanmış olduğu işletme deneyim ve çalışmalarını, varsa diğer çalışanların 
katkılarını ve bu katkıların şeklini, yaptığı işle ilgili olarak aldığı talimatları ve söz konusu katkılar 
yanında kendisinin katkı payını da belirtir.

(4) Işveren bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde, bildirimin hangi hususlarda 
düzeltilmesi gerektiğini çalışana bildirir. Talepte bulunulmaması halinde, ikinci fıkrada belirtilen 
bildirim geçerli sayılır.

(5) Çalışanın bu Kanunda öngörülen şekilde bildirimde bulunabilmesi için, işveren gereken 
yardımı göstermek zorundadır.

(6) Çalışan hizmet buluşunu, serbest buluş niteliği kazanmadığı sürece gizli tutmakla yükümlüdür.
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İşverenin buluşa ilişkin hakkı ve hak talebinde bedel
MADDE 115- (1) İşveren, hizmet buluşu ile ilgili olarak tam veya kısmi hak talep edebilir. 

İşveren bu talebi, çalışanın bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren dört ay içinde yazılı olarak 
çalışana bildirmek zorundadır. Çalışana böyle bir bildirimin süresinde yapılmaması veya hak talebinde 
bulunulmadığına dair bildirim yapılması halinde, hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanır.

(2) İşverenin hizmet buluşuna ilişkin tam hak talebinde bulunması halinde bununla ilgili bildirimin 
çalışana ulaşması ile buluş üzerindeki tüm haklar işverene geçmiş olur.

(3) İşverenin hizmet buluşuna ilişkin kısmi hak talep etmesi halinde, hizmet buluşu serbest buluş 
niteliği kazanır. Ancak bu durumda işveren, kısmi hakka dayanarak buluşu kullanabilir. Bu kullanma, 
çalışanın buluşunu değerlendirmesini önemli ölçüde güçleştiriyorsa çalışan, buluşa ilişkin hakkın 
tamamen devralınmasını veya kısmi hakka dayanan kullanım hakkından vazgeçilmesini işverenden 
isteyebilir. İşveren, çalışanın bu isteğine ilişkin bildirimine tebellüğ tarihinden itibaren iki ay içinde 
cevap vermezse, işverenin kısmi hakka dayanarak buluşu kullanma hakkı sona erer. 

(4) İşverenin hizmet buluşuna ilişkin hak talebinde bulunmasından önce çalışanın buluş üzerinde 
yapmış olduğu tasarruflar, işverenin haklarını ihlal ettiği ölçüde, işverene karşı geçersiz sayılır.

(5) İşveren, tam hak talep etmediği takdirde, kendisine bildirimi yapılan buluşa ilişkin bilgileri, 
çalışanın haklı menfaatlerinin devamı süresince gizli tutmakla yükümlüdür.

(6) İşveren hizmet buluşu üzerinde tam hak talep ederse, çalışan makul bir bedelin kendisine 
ödenmesini işverenden isteyebilir. İşveren hizmet buluşu üzerinde kısmi hak talep ederse, işverenin 
buluşu kullanması halinde, çalışanın makul bir bedelin kendisine ödenmesini isteme hakkı doğar.

(7) Bedelin hesaplanmasında hizmet buluşunun ekonomik olarak değerlendirilebilirliği, çalışanın 
işletmedeki görevi ve işletmenin buluşun gerçekleştirilmesindeki payı da dikkate alınır.

(8) İşveren, hizmet buluşuna ilişkin talepte bulunduktan sonra, buluşun korunmaya değer 
olmadığını ileri sürerek bedelin ödenmesinden kaçınamaz. Ancak buluşun korunabilir olmadığı 
konusunda açılan dava sonucunda mahkemenin davanın kabulüne karar vermesi halinde çalışan, bedel 
talebinde bulunamaz.

(9) İşverenin hizmet buluşuna ilişkin kısmi veya tam hak talebinde bulunmasını takiben bedel 
ve ödeme şekli, işveren ile çalışan arasında imzalanan sözleşme veya benzeri bir hukuk ilişkisi 
hükümlerince belirlenir.

(10) Hizmet buluşu birden çok çalışan tarafından gerçekleştirilmişse, bedel ve ödeme şekli her biri 
için, dokuzuncu fıkraya uygun olarak ayrı ayrı belirlenir.

(11) Çalışan buluşları ile ilgili bedel tarifesi ve uyuşmazlık halinde izlenecek tahkim usulü 
yönetmelikle belirlenir.

(12) Çalışan, serbest buluş niteliği kazanmış hizmet buluşu konusunda 119 uncu madde 
hükümlerine tabi olmaksızın dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir.

Hizmet buluşu için patent başvurusu yapılması
MADDE 116- (1) İşveren, kendisine bildirimi yapılan hizmet buluşu için tam hak talebinde 

bulunmuşsa patent verilmesi amacıyla ilk başvuruyu Enstitüye yapmakla yükümlüdür. Ancak işveren, 
işletme menfaatleri gerektiriyorsa, patent başvurusu yapmaktan kaçınabilir. İkinci fıkra hükmü saklı 
kalmak kaydıyla, başvuru yapmaktan kaçınılması durumunda, buluş için işverenin ödemesi gereken 
bedelin hesaplanmasında, patent alınmamasından kaynaklanan çalışan aleyhine muhtemel ekonomik 
kayıplar gözönünde tutulur.
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İşverenin buluşa ilişkin hakkı ve hak talebinde bedel
MADDE 115- (1) Işveren, hizmet buluşu ile ilgili olarak tam veya kısmi hak talep edebilir. 

Işveren bu talebi, çalışanın bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren dört ay içinde yazılı olarak 
çalışana bildirmek zorundadır. Çalışana böyle bir bildirimin süresinde yapılmaması veya hak talebinde 
bulunulmadığına dair bildirim yapılması halinde, hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanır. 

(2) Işverenin hizmet buluşuna ilişkin tam hak talebinde bulunması halinde bununla ilgili bildirimin 
çalışana ulaşması ile buluş üzerindeki tüm haklar işverene geçmiş olur. 

(3) Işverenin hizmet buluşuna ilişkin kısmi hak talep etmesi halinde, hizmet buluşu serbest buluş 
niteliği kazanır. Ancak bu durumda işveren, kısmi hakka dayanarak buluşu kullanabilir. Bu kullanma, 
çalışanın buluşunu değerlendirmesini önemli ölçüde güçleştiriyorsa çalışan, buluşa ilişkin hakkın 
tamamen devralınmasını veya kısmi hakka dayanan kullanım hakkından vazgeçilmesini işverenden 
isteyebilir. Işveren, çalışanın bu isteğine ilişkin bildirimine tebellüğ tarihinden itibaren iki ay içinde 
cevap vermezse, işverenin kısmi hakka dayanarak buluşu kullanma hakkı sona erer.

(4) Işverenin hizmet buluşuna ilişkin hak talebinde bulunmasından önce çalışanın buluş üzerinde 
yapmış olduğu tasarruflar, işverenin haklarını ihlal ettiği ölçüde, işverene karşı geçersiz sayılır.  

(5) Işveren, tam hak talep etmediği takdirde, kendisine bildirimi yapılan buluşa ilişkin bilgileri, 
çalışanın haklı menfaatlerinin devamı süresince gizli tutmakla yükümlüdür.

(6) Işveren hizmet buluşu üzerinde tam hak talep ederse, çalışan makul bir bedelin kendisine 
ödenmesini işverenden isteyebilir. Işveren hizmet buluşu üzerinde kısmi hak talep ederse, işverenin 
buluşu kullanması halinde, çalışanın makul bir bedelin kendisine ödenmesini isteme hakkı doğar.

(7) Bedelin hesaplanmasında hizmet buluşunun ekonomik olarak değerlendirilebilirliği, çalışanın 
işletmedeki görevi ve işletmenin buluşun gerçekleştirilmesindeki payı da dikkate alınır.

(8) Işveren, hizmet buluşuna ilişkin talepte bulunduktan sonra, buluşun korunmaya değer 
olmadığını ileri sürerek bedelin ödenmesinden kaçınamaz. Ancak buluşun korunabilir olmadığı 
konusunda açılan dava sonucunda mahkemenin davanın kabulüne karar vermesi halinde çalışan, bedel 
talebinde bulunamaz.

(9) Işverenin hizmet buluşuna ilişkin kısmi veya tam hak talebinde bulunmasını takiben bedel 
ve ödeme şekli, işveren ile çalışan arasında imzalanan sözleşme veya benzeri bir hukuk ilişkisi 
hükümlerince belirlenir.

(10) Hizmet buluşu birden çok çalışan tarafından gerçekleştirilmişse, bedel ve ödeme şekli her biri 
için, dokuzuncu fıkraya uygun olarak ayrı ayrı belirlenir.

(11) Çalışan buluşları ile ilgili bedel tarifesi ve uyuşmazlık halinde izlenecek tahkim usulü 
yönetmelikle belirlenir.

(12) Çalışan, serbest buluş niteliği kazanmış hizmet buluşu konusunda 119 uncu madde 
hükümlerine tabi olmaksızın dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir. 

Hizmet buluşu için patent başvurusu yapılması
MADDE 116- (1) Işveren, kendisine bildirimi yapılan hizmet buluşu için tam hak talebinde 

bulunmuşsa patent verilmesi amacıyla ilk başvuruyu Kuruma yapmakla yükümlüdür. Ancak işveren, 
işletme menfaatleri gerektiriyorsa, patent başvurusu yapmaktan kaçınabilir. Ikinci fıkra hükmü saklı 
kalmak kaydıyla, başvuru yapmaktan kaçınılması durumunda, buluş için işverenin ödemesi gereken 
bedelin hesaplanmasında, patent alınmamasından kaynaklanan çalışan aleyhine muhtemel ekonomik 
kayıplar göz önünde tutulur.



‒ 304 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 341)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

(2) İşverenin hizmet buluşu için Enstitüye ilk başvuru yükümlülüğü;
a) Hizmet buluşunun serbest buluş niteliği kazanması,
b) Çalışanın, buluşu için başvuru yapılmamasına rıza göstermesi,
c) İşletme sırlarının korunmasının başvuru yapmamayı gerektirmesi,
hallerinden en az birinin gerçekleşmesiyle ortadan kalkar.
(3) Hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanmışsa, çalışan bizzat başvuru yapma hakkına sahiptir.
(4) İşveren, tam hak talebinde bulunmuş olduğu hizmet buluşu için başvuruda bulunmaz ve 

çalışanın belirleyeceği süre içinde de başvuruyu yapmazsa, buluş serbest buluş niteliği kazanır.
(5) İşveren, hizmet buluşu için tam hak talebinde bulunmuşsa, söz konusu buluşun yabancı bir 

ülkede de korunması için başvuruda bulunabilir.
(6) İşveren, çalışanın talebi üzerine, patent almak istemediği yabancı ülkeler için buluşu serbest 

bırakmak ve bu ülkelerde çalışana patent almak için talepte bulunma imkânını sağlamakla yükümlüdür. 
Buluşun serbest bırakılması, rüçhan hakkı süresinin geçirilmemesi açısından, makul bir süre içinde 
yapılır. 

(7) İşveren, çalışanın yabancı ülkelerde patent alabilmesi amacıyla buluşu serbest bırakırken, bu 
ülkelerde uygun bir ücret karşılığında buluşu kullanabilmek için inhisari olmayan nitelikte bir kullanım 
hakkını saklı tutma ve saklı tuttuğu bu hakkından doğan menfaatlerine zarar verilmemesini talep etme 
hakkına sahiptir.

Çalışan buluşlarına ilişkin hükümlerin emredici niteliği ve hakkaniyete uygunluk şartı
MADDE 117- (1) İşverenler tarafından, bu Kitabın çalışan buluşlarına ilişkin hükümlerine aykırı 

olacak şekilde çalışanların aleyhine düzenleme ve uygulama yapılamaz. Tarafların çalışan buluşlarına 
ilişkin sözleşme yapma serbestliği, hizmet buluşlarında patent verilmesi için yapılacak başvurudan; 
serbest buluşlarda ise çalışanın işverene yapacağı bildirim yükümlülüğünden sonra başlar.

(2) Hizmet buluşları ile serbest buluşlar konusunda işveren ile çalışan arasında yapılan sözleşmeler, 
çalışan buluşlarıyla ilgili emredici hükümlere aykırı olmasa dahi, önemli ölçüde hakkaniyetle 
bağdaşmıyorsa geçersiz sayılır. Aynı kural belirlenen bedel için de geçerlidir.

(3) Sözleşmenin veya belirlenmiş olan bedelin hakkaniyete aykırı olduğu hakkındaki itirazlar, iş 
sözleşmesinin bitiminden itibaren en geç altı ay içinde yazılı olarak ileri sürülebilir.

Tarafların patent başvurusu ile ilgili hak ve yükümlülükleri
MADDE 118- (1) Çalışan, patent alınabilmesi için gerekli bilgileri işverene vermek ve gerekli 

yardımı yapmakla yükümlüdür. İşveren de hizmet buluşuna patent verilmesi için yaptığı başvuru ve 
eklerinin suretlerini çalışana vermek ve çalışanın talebi üzerine başvuru işlemleri sırasındaki gelişmeleri 
ona bildirmekle yükümlüdür.

(2) İşveren, çalışanın hizmet buluşu sebebiyle talep ettiği bedeli ödemeden önce, patent 
başvurusundan veya patent hakkından vazgeçmek isterse durumu çalışana bildirmekle yükümlüdür. 
Çalışanın talebi üzerine işveren, masrafları çalışana ait olmak üzere patent hakkını veya patent alınması 
için gerekli olan belgeleri çalışana devretmek zorundadır. Çalışan, bu konuda kendisine yapılan 
bildirime, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde cevap vermezse, işveren patent başvurusu veya 
patentin sağladığı haklardan vazgeçebilir.

(3) İşveren, ikinci fıkrada belirtilen bildirimle birlikte hizmet buluşundan inhisari olmayan 
yararlanma hakkını, makul bir bedel karşılığında saklı tutabilir.
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(2) Işverenin hizmet buluşu için Kuruma ilk başvuru yükümlülüğü;
a) Hizmet buluşunun serbest buluş niteliği kazanması,
b) Çalışanın, buluşu için başvuru yapılmamasına rıza göstermesi,
c) Işletme sırlarının korunmasının başvuru yapmamayı gerektirmesi,
hallerinden en az birinin gerçekleşmesiyle ortadan kalkar.
(3) Hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanmışsa, çalışan bizzat başvuru yapma hakkına sahiptir.
(4) Işveren, tam hak talebinde bulunmuş olduğu hizmet buluşu için başvuruda bulunmaz ve 

çalışanın belirleyeceği süre içinde de başvuruyu yapmazsa, buluş serbest buluş niteliği kazanır.
(5) Işveren, hizmet buluşu için tam hak talebinde bulunmuşsa, söz konusu buluşun yabancı bir 

ülkede de korunması için başvuruda bulunabilir.
(6) Işveren, çalışanın talebi üzerine, patent almak istemediği yabancı ülkeler için buluşu serbest 

bırakmak ve bu ülkelerde çalışana patent almak için talepte bulunma imkânını sağlamakla yükümlüdür. 
Buluşun serbest bırakılması, rüçhan hakkı süresinin geçirilmemesi açısından, makul bir süre içinde 
yapılır.

(7) Işveren, çalışanın yabancı ülkelerde patent alabilmesi amacıyla buluşu serbest bırakırken, bu 
ülkelerde uygun bir ücret karşılığında buluşu kullanabilmek için inhisari olmayan nitelikte bir kullanım 
hakkını saklı tutma ve saklı tuttuğu bu hakkından doğan menfaatlerine zarar verilmemesini talep etme 
hakkına sahiptir.

Çalışan buluşlarına ilişkin hükümlerin emredici niteliği ve hakkaniyete uygunluk şartı
MADDE 117- (1) Işverenler tarafından, bu Kitabın çalışan buluşlarına ilişkin hükümlerine aykırı 

olacak şekilde çalışanların aleyhine düzenleme ve uygulama yapılamaz. Tarafların çalışan buluşlarına 
ilişkin sözleşme yapma serbestliği, hizmet buluşlarında patent verilmesi için yapılacak başvurudan; 
serbest buluşlarda ise çalışanın işverene yapacağı bildirim yükümlülüğünden sonra başlar. 

(2) Hizmet buluşları ile serbest buluşlar konusunda işveren ile çalışan arasında yapılan sözleşmeler, 
çalışan buluşlarıyla ilgili emredici hükümlere aykırı olmasa dahi, önemli ölçüde hakkaniyetle 
bağdaşmıyorsa geçersiz sayılır. Aynı kural belirlenen bedel için de geçerlidir.

(3) Sözleşmenin veya belirlenmiş olan bedelin hakkaniyete aykırı olduğu hakkındaki itirazlar, iş 
sözleşmesinin bitiminden itibaren en geç altı ay içinde yazılı olarak ileri sürülebilir.

Tarafların patent başvurusu ile ilgili hak ve yükümlülükleri
MADDE 118- (1) Çalışan, patent alınabilmesi için gerekli bilgileri işverene vermek ve gerekli 

yardımı yapmakla yükümlüdür. Işveren de hizmet buluşuna patent verilmesi için yaptığı başvuru ve 
eklerinin suretlerini çalışana vermek ve çalışanın talebi üzerine başvuru işlemleri sırasındaki gelişmeleri 
ona bildirmekle yükümlüdür. 

(2) Işveren, çalışanın hizmet buluşu sebebiyle talep ettiği bedeli ödemeden önce, patent 
başvurusundan veya patent hakkından vazgeçmek isterse durumu çalışana bildirmekle yükümlüdür. 
Çalışanın talebi üzerine işveren, masrafları çalışana ait olmak üzere patent hakkını veya patent alınması 
için gerekli olan belgeleri çalışana devretmek zorundadır. Çalışan, bu konuda kendisine yapılan 
bildirime, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde cevap vermezse, işveren patent başvurusu veya 
patentin sağladığı haklardan vazgeçebilir.

(3) Işveren, ikinci fıkrada belirtilen bildirimle birlikte hizmet buluşundan inhisari olmayan 
yararlanma hakkını, makul bir bedel karşılığında saklı tutabilir.
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(4) Çalışan buluşundan doğan hak ve yükümlülükler, iş sözleşmesinin sona ermiş olmasından 
etkilenmez.

Serbest buluş, bildirim yükümlülüğü ve teklifte bulunma yükümlülüğü
MADDE 119- (1) Çalışan, iş sözleşmesi ilişkisi içindeyken serbest bir buluş yaptığı takdirde, 

durumu geciktirmeden işverene bildirmekle yükümlüdür. Bildirimde, buluş ve gerekiyorsa buluşun 
gerçekleştirilme şekli hakkında bilgi vermek suretiyle, buluşun gerçek bir serbest buluş sayılıp 
sayılmayacağı konusunda işverenin bir kanaate varabilmesi sağlanır.

(2) İşveren, buluşun serbest bir buluş olmadığına ilişkin itirazını, kendisine yapılan bildirim 
tarihinden itibaren üç ay içinde yazılı bir bildirimle ileri sürebilir.

(3) Serbest buluşun işverenin faaliyet alanı içinde değerlendirilebilir olmadığı açıksa, çalışanın 
bildirim yükümlülüğü yoktur.

(4) Serbest buluş, işletmenin faaliyet alanına girmekteyse veya işletme söz konusu buluşun ilgili 
olduğu alanda faaliyette bulunmak için ciddi hazırlıklar içindeyse; çalışan, serbest buluşunu iş ilişkisini 
sürdürmekte olduğu sırada başka bir şekilde değerlendirmeye başlamadan önce, tam hak tanımaksızın 
uygun şartlar altında buluşundan yararlanma imkânı vermek için işverene teklifte bulunmakla 
yükümlüdür. İşveren, teklifin kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç ay içinde cevap vermezse, bu 
konudaki öncelik hakkını kaybeder. İşveren, kendisine yapılan teklifi kabul eder, ancak öngörülmüş 
şartları uygun bulmazsa, şartlar tarafların talebi üzerine mahkeme tarafından tespit edilir.

Çalışanın önalım hakkı
MADDE 120- (1) İşverenin iflas etmesi ve iflas idaresinin de buluşu işletmeden ayrı olarak 

devretmek istemesi halinde çalışanın, yapmış olduğu ve işverenin de tam hak talebinde bulunduğu 
buluşa ilişkin olarak önalım hakkı vardır.

(2) Çalışan buluşundan doğan bedel alacağı, imtiyazlı alacaklardandır. İflas idaresi bu nitelikteki 
birden çok bedel alacağını, alacaklılar arasında alacakları oranında dağıtır. Çalışan, bedel alacağı yerine 
buluşunun serbest buluşa dönüşmesini talep edebilir.

Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar
MADDE 121- (1) 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde 

tanımlanan yükseköğretim kurumları ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı 
yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen 
buluşlar için, özel kanun hükümleri ve bu madde kapsamındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, 
çalışanların buluşlarına ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda bir buluş 
gerçekleştiğinde buluşu yapan, buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin yükseköğretim kurumuna 
bildirmekle yükümlüdür. Patent başvurusu yapılmışsa yükseköğretim kurumuna başvuru yapıldığına 
dair bildirim yapılır.

(3) Yükseköğretim kurumu, buluş üzerinde hak sahipliği talebinde bulunması durumunda, patent 
başvurusu yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde buluş, serbest buluş niteliği kazanır.

(4) Yükseköğretim kurumunun hak sahipliği talebine karşı buluşu yapan, buluşunun serbest buluş 
olduğunu ileri sürerek itiraz edebilir. Yapılan itiraz, yükseköğretim kurumu tarafından yazılı gerekçeler 
de belirtilerek karara bağlanır. Aksi takdirde buluş, serbest buluş niteliği kazanır.
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(4) Çalışan buluşundan doğan hak ve yükümlülükler, iş sözleşmesinin sona ermiş olmasından 
etkilenmez. 

Serbest buluş, bildirim yükümlülüğü ve teklifte bulunma yükümlülüğü
MADDE 119- (1) Çalışan, iş sözleşmesi ilişkisi içindeyken serbest bir buluş yaptığı takdirde, 

durumu geciktirmeden işverene bildirmekle yükümlüdür. Bildirimde, buluş ve gerekiyorsa buluşun 
gerçekleştirilme şekli hakkında bilgi vermek suretiyle, buluşun gerçek bir serbest buluş sayılıp 
sayılmayacağı konusunda işverenin bir kanaate varabilmesi sağlanır.

(2) Işveren, buluşun serbest bir buluş olmadığına ilişkin itirazını, kendisine yapılan bildirim 
tarihinden itibaren üç ay içinde yazılı bir bildirimle ileri sürebilir.

(3) Serbest buluşun işverenin faaliyet alanı içinde değerlendirilebilir olmadığı açıksa, çalışanın 
bildirim yükümlülüğü yoktur.

(4) Serbest buluş, işletmenin faaliyet alanına girmekteyse veya işletme söz konusu buluşun ilgili 
olduğu alanda faaliyette bulunmak için ciddi hazırlıklar içindeyse; çalışan, serbest buluşunu iş ilişkisini 
sürdürmekte olduğu sırada başka bir şekilde değerlendirmeye başlamadan önce, tam hak tanımaksızın 
uygun şartlar altında buluşundan yararlanma imkânı vermek için işverene teklifte bulunmakla 
yükümlüdür. Işveren, teklifin kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç ay içinde cevap vermezse, bu 
konudaki öncelik hakkını kaybeder. Işveren, kendisine yapılan teklifi kabul eder, ancak öngörülmüş 
şartları uygun bulmazsa, şartlar tarafların talebi üzerine mahkeme tarafından tespit edilir.

Çalışanın önalım hakkı
MADDE 120- (1) Işverenin iflas etmesi ve iflas idaresinin de buluşu işletmeden ayrı olarak 

devretmek istemesi halinde çalışanın, yapmış olduğu ve işverenin de tam hak talebinde bulunduğu 
buluşa ilişkin olarak önalım hakkı vardır.

(2) Çalışan buluşundan doğan bedel alacağı, imtiyazlı alacaklardandır. Iflas idaresi bu nitelikteki 
birden çok bedel alacağını, alacaklılar arasında alacakları oranında dağıtır. Çalışan, bedel alacağı yerine 
buluşunun serbest buluşa dönüşmesini talep edebilir.

Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar
MADDE 121- (1) 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde 

tanımlanan yükseköğretim kurumları ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı 
yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen 
buluşlar için, özel kanun hükümleri ve bu madde kapsamındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, 
çalışanların buluşlarına ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda bir buluş 
gerçekleştiğinde buluşu yapan, buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin yükseköğretim kurumuna 
bildirmekle yükümlüdür. Patent başvurusu yapılmışsa yükseköğretim kurumuna başvuru yapıldığına 
dair bildirim yapılır.

(3) Yükseköğretim kurumu, buluş üzerinde hak sahipliği talebinde bulunması durumunda, patent 
başvurusu yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde buluş, serbest buluş niteliği kazanır. 

(4) Yükseköğretim kurumunun hak sahipliği talebine karşı buluşu yapan, buluşunun serbest buluş 
olduğunu ileri sürerek itiraz edebilir. Yapılan itiraz, yükseköğretim kurumu tarafından yazılı gerekçeler 
de belirtilerek karara bağlanır. Aksi takdirde buluş, serbest buluş niteliği kazanır.
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(5) Yükseköğretim kuramlarında gerçekleştirilen buluşlar hakkında 115 inci, 116 ncı, 118 inci 
maddeler ile 119 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(6) Yükseköğretim kurumu başvurudan veya patent hakkından vazgeçmek isterse veya buluş, 
patent başvurusu yapıldıktan sonra serbest buluş niteliği kazanırsa, yükseköğretim kurumu öncelikle 
buluşu yapana başvuru veya patent hakkını devralmasını teklif eder. Buluşu yapanın teklifi kabul 
etmesi durumunda haklar devredilir. Bu durumda yükseköğretim kurumu, buluşu yapana patent 
alınması ve korunması için gerekli olan belgeleri verir. Yükseköğretim kurumu, başvuru veya patent 
hakkını buluşu yapana devretmesi durumunda inhisarı nitelikte olmayan kullanım hakkını uygun bir 
bedel karşılığında saklı tutabilir. Buluşu yapanın teklifi kabul etmemesi durumunda patent başvurusu 
veya patent üzerindeki tasarruf yetkisi yükseköğretim kurumuna ait olur.

(7) Yükseköğretim kurumu, kusuru nedeniyle başvuru işlemlerinin veya patent hakkının sona 
ermesine sebep olursa buluşu yapanın uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

(8) Buluştan elde edilen gelirin yükseköğretim kurumu ve buluşu yapan arasındaki paylaşımı, 
buluşu yapana gelirin en az üçte biri verilecek şekilde belirlenir. Buluştan elde edilen gelirin 
yükseköğretim kurumu hissesi ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine özgelir olarak kaydedilir ve başta 
bilimsel araştırmalar olmak üzere yükseköğretim kurumunun ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılır.

(9) 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde tanımlanan öğretim 
elemanları ile stajyerlerin ve öğrencilerin diğer kamu kuramları veya özel kuruluşlarla belirli bir sözleşme 
kapsamında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar üzerindeki hak sahipliğinin 
belirlenmesinde, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla sözleşme hükümleri esas alınır.

(10) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar
MADDE 122- (1) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan 

buluşların, destek sağlayan kamu kurumuna yönetmeliğe uygun olarak bildirilmesi zorunludur. Bu 
bildirimin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde proje desteğinden faydalanan kişi, buluş konusu 
üzerinde hak sahipliği talep edip etmediği konusundaki tercihini kamu kurumuna yazılı olarak bildirir. 
Proje desteğinden faydalanan kişi bu süre içinde hak sahipliği talep etmezse veya hak sahipliğine ilişkin 
tercihini yazılı olarak yapmazsa destek sağlayan kamu kurumu veya kuruluşu buluş için hak sahipliğini 
alabilir. Proje desteğinden faydalanan kişi, hak sahipliğine ilişkin süreç tamamlanana kadar, buluşa 
patent veya faydalı model verilmesini etkileyecek nitelikte açıklamalarda bulunamaz.

(2) Proje desteğinden faydalanan kişi, buluşa ilişkin olarak hak sahipliği talebinde bulunması 
durumunda, buluş için patent başvurusu yapmakla yükümlüdür. Başvuruda destek sağlayan kamu 
kurum veya kuruluşu belirtilir.

(3) Kamu kurum veya kuruluşunun, proje desteğinden faydalanan kişiden patent konusu buluşun 
kullanımına veya kullanım için giriştiği çabalarına ilişkin düzenli aralıklarla bilgi isteme hakkı vardır. 
Kamu kurum veya kuruluşu tarafından istenen ticari ve finansal mahiyetteki bu bilgiler gizli tutulur. 
Buluşun kullanımından elde edilen gelirin paylaşımı sözleşme ile belirlenir.

(4) Proje desteğinden faydalanan kişinin buluş üzerinde hak sahipliği talep etmesi halinde kamu 
kurum veya kuruluşu, buluşun kendi ihtiyaçları için kullanımına ilişkin bedelsiz bir lisans hakkına 
sahip olur. Bu haktan feragat, sözleşmede belirtilmesi şartıyla mümkündür. Aşağıda sayılan durumlarda 
kamu kurum veya kuruluşu, patent konusu buluşu kullanma veya kullanılması için makul şartlarda 
üçüncü kişilere lisans verilmesini isteme hakkına sahip olur.
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(5) Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar hakkında 115 inci, 116 ncı, 118 inci 
maddeler ile 119 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(6) Yükseköğretim kurumu başvurudan veya patent hakkından vazgeçmek isterse veya buluş, 
patent başvurusu yapıldıktan sonra serbest buluş niteliği kazanırsa, yükseköğretim kurumu öncelikle 
buluşu yapana başvuru veya patent hakkını devralmasını teklif eder. Buluşu yapanın teklifi kabul 
etmesi durumunda haklar devredilir. Bu durumda yükseköğretim kurumu, buluşu yapana patent 
alınması ve korunması için gerekli olan belgeleri verir. Yükseköğretim kurumu, başvuru veya patent 
hakkını buluşu yapana devretmesi durumunda inhisarı nitelikte olmayan kullanım hakkını uygun bir 
bedel karşılığında saklı tutabilir. Buluşu yapanın teklifi kabul etmemesi durumunda patent başvurusu 
veya patent üzerindeki tasarruf yetkisi yükseköğretim kurumuna ait olur.

(7) Yükseköğretim kurumu, kusuru nedeniyle başvuru işlemlerinin veya patent hakkının sona 
ermesine sebep olursa buluşu yapanın uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

(8) Buluştan elde edilen gelirin yükseköğretim kurumu ve buluşu yapan arasındaki paylaşımı, 
buluşu yapana gelirin en az üçte biri verilecek şekilde belirlenir. Buluştan elde edilen gelirin 
yükseköğretim kurumu hissesi ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine özgelir olarak kaydedilir ve başta 
bilimsel araştırmalar olmak üzere yükseköğretim kurumunun ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılır. 

(9) 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde tanımlanan öğretim 
elemanları ile stajyerlerin ve öğrencilerin diğer kamu kurumları veya özel kuruluşlarla belirli bir sözleşme 
kapsamında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar üzerindeki hak sahipliğinin 
belirlenmesinde, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla sözleşme hükümleri esas alınır.

(10) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar
MADDE 122- (1) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan 

buluşların, destek sağlayan kamu kurumuna yönetmeliğe uygun olarak bildirilmesi zorunludur. Bu 
bildirimin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde proje desteğinden faydalanan kişi, buluş konusu 
üzerinde hak sahipliği talep edip etmediği konusundaki tercihini kamu kurumuna yazılı olarak bildirir. 
Proje desteğinden faydalanan kişi bu süre içinde hak sahipliği talep etmezse veya hak sahipliğine ilişkin 
tercihini yazılı olarak yapmazsa destek sağlayan kamu kurumu veya kuruluşu buluş için hak sahipliğini 
alabilir. Proje desteğinden faydalanan kişi, hak sahipliğine ilişkin süreç tamamlanana kadar, buluşa 
patent veya faydalı model verilmesini etkileyecek nitelikte açıklamalarda bulunamaz. 

(2) Proje desteğinden faydalanan kişi, buluşa ilişkin olarak hak sahipliği talebinde bulunması 
durumunda, buluş için patent başvurusu yapmakla yükümlüdür. Başvuruda destek sağlayan kamu 
kurum veya kuruluşu belirtilir. 

(3) Kamu kurum veya kuruluşunun, proje desteğinden faydalanan kişiden patent konusu buluşun 
kullanımına veya kullanım için giriştiği çabalarına ilişkin düzenli aralıklarla bilgi isteme hakkı vardır. 
Kamu kurum veya kuruluşu tarafından istenen ticari ve finansal mahiyetteki bu bilgiler gizli tutulur. 
Buluşun kullanımından elde edilen gelirin paylaşımı sözleşme ile belirlenir.

(4) Proje desteğinden faydalanan kişinin buluş üzerinde hak sahipliği talep etmesi halinde kamu 
kurum veya kuruluşu, buluşun kendi ihtiyaçları için kullanımına ilişkin bedelsiz bir lisans hakkına 
sahip olur. Bu haktan feragat, sözleşmede belirtilmesi şartıyla mümkündür. Aşağıda sayılan durumlarda 
kamu kurum veya kuruluşu, patent konusu buluşu kullanma veya kullanılması için makul şartlarda 
üçüncü kişilere lisans verilmesini isteme hakkına sahip olur.
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a) Proje desteğinden faydalanan kişinin 130 uncu madde hükmüne göre patent konusu buluşu 
kullanmaması veya kullanım için girişimde bulunmaması.

b) Proje desteğinden faydalanan kişi veya lisans alan tarafından üretilen patent konusu ürünün, 
kamu sağlığı veya milli güvenlik nedenleriyle ortaya çıkan ihtiyacı karşılayamaması,

c) Proje desteğinden faydalanan kişi veya lisans alan tarafından üretilen patent konusu ürünün, 
kamu kurum veya kuruluşunun ihtiyacını karşılayamaması.

(5) Dördüncü fıkra kapsamındaki lisans uygulaması zorunlu lisansa ilişkin hükümlerin 
uygulanmasını etkilemez.

ALTINCI KISIM 
Ek ve Gizli Patent

Ek patent
MADDE 123- (1) Patent başvurusu sahibi, patent konusu buluşu mükemmelleştiren veya geliştiren 

ve 91 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında asıl patentin konusu ile bütünlük içinde bulunan 
buluşların korunması için işlemleri devam eden asıl patent başvurusuna ek patent başvurusunda 
bulunabilir.

(2) Ek patent başvurusu, asıl patent başvurusuna belge verilmesi kararının yayımına kadar 
yapılabilir. Ek patent başvurusunun başvuru tarihi, 90 ıncı madde uyarınca ek patent başvurusunun 
Enstitüye verildiği tarihtir.

(3) Ek patent başvurusunun araştırma raporu, asıl patent başvurusunun araştırma raporu ile birlikte 
ya da daha sonra düzenlenir. Ek patent başvurusu için 83 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen 
buluş basamağının değerlendirilmesinde, asıl patent başvurusu tekniğin bilinen durumu olarak dikkate 
alınmaz.

(4) Asıl patent başvurusuna patent verilmesi kararından önce, ek patent başvurusu için patent 
verilemez.

(5) Ek patentin süresi, ek patentin başvuru tarihinden itibaren başlar ve asıl patentin süresinin 
bitimine kadardır.

(6) Ek patent başvuruları ve ek patent için yıllık ücret ödenmez.
(7) Ek patent başvurusu, başvuru işlemleri sırasında başvuru sahibinin talebi üzerine her zaman 

bağımsız bir patent başvurusuna dönüştürülebilir. Enstitü tarafından ek patent başvurusunun asıl patent 
başvurusuyla gerekli bağının olmadığının tespit edilmesi durumunda bildirim tarihinden itibaren üç ay 
içinde ek patent başvurusu bağımsız patent başvurusuna dönüştürülür.

(8) Asıl patentin hükümsüz kılınması veya asıl patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi ya da 
yıllık ücretinin ödenmemesi nedeniyle asıl patent hakkının sona ermesi durumunda ek patent, bağımsız 
patente dönüştürülür.
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a) Proje desteğinden faydalanan kişinin 130 uncu madde hükmüne göre patent konusu buluşu 
kullanmaması veya kullanım için girişimde bulunmaması.

b) Proje desteğinden faydalanan kişi veya lisans alan tarafından üretilen patent konusu ürünün, 
kamu sağlığı veya milli güvenlik nedenleriyle ortaya çıkan ihtiyacı karşılayamaması,

c) Proje desteğinden faydalanan kişi veya lisans alan tarafından üretilen patent konusu ürünün, 
kamu kurum veya kuruluşunun ihtiyacını karşılayamaması.

(5) Dördüncü fıkra kapsamındaki lisans uygulaması zorunlu lisansa ilişkin hükümlerin 
uygulanmasını etkilemez.

(6) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde veya 26/6/2001 tarihli ve 4691 
sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde, 
kamu kurum ve kuruşları desteğiyle bir sözleşme çerçevesinde yürütülmeyen çalışmalarda veya proje 
bazlı olmayan kamu desteklerinde ortaya çıkan buluşlar için bu madde hükümleri uygulanmaz.

ALTINCI KISIM
Ek ve Gizli Patent

Ek patent 
MADDE 123- (1) Patent başvurusu sahibi, patent konusu buluşu mükemmelleştiren veya 

geliştiren ve 91 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında asıl patentin konusu ile bütünlük 
içinde bulunan buluşların korunması için işlemleri devam eden asıl patent başvurusuna ek patent 
başvurusunda bulunabilir.

(2) Ek patent başvurusu, asıl patent başvurusuna belge verilmesi kararının yayımına kadar 
yapılabilir. Ek patent başvurusunun başvuru tarihi, 90 ıncı madde uyarınca ek patent başvurusunun 
Kuruma verildiği tarihtir.

(3) Ek patent başvurusunun araştırma raporu, asıl patent başvurusunun araştırma raporu ile 
birlikte ya da daha sonra düzenlenir. Ek patent başvurusu için 83 üncü maddenin dördüncü fıkrasında 
belirtilen buluş basamağının değerlendirilmesinde, asıl patent başvurusu tekniğin bilinen durumu 
olarak dikkate alınmaz.

(4) Asıl patent başvurusuna patent verilmesi kararından önce, ek patent başvurusu için patent 
verilemez.

(5) Ek patentin süresi, ek patentin başvuru tarihinden itibaren başlar ve asıl patentin süresinin 
bitimine kadardır.

(6) Ek patent başvuruları ve ek patent için yıllık ücret ödenmez. 
(7) Ek patent başvurusu, başvuru işlemleri sırasında başvuru sahibinin talebi üzerine her zaman 

bağımsız bir patent başvurusuna dönüştürülebilir. Kurum tarafından ek patent başvurusunun asıl 
patent başvurusuyla gerekli bağının olmadığının tespit edilmesi durumunda bildirim tarihinden 
itibaren üç ay içinde ek patent başvurusu bağımsız patent başvurusuna dönüştürülür.

(8) Asıl patentin hükümsüz kılınması veya asıl patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi 
ya da yıllık ücretinin ödenmemesi nedeniyle asıl patent hakkının sona ermesi durumunda ek patent, 
bağımsız patente dönüştürülür.  
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(9) Patentin hükümsüzlüğüne ilişkin karar, zorunlu olarak ek patentlerin de hükümsüz olması 
sonucunu doğurmaz. Ancak 99 uncu madde uyarınca verilen hükümsüzlük kararının tebliğinden 
itibaren üç ay içinde, ek patentlerin bağımsız patentlere dönüştürülmesi için başvuruda bulunulmazsa, 
patentin hükümsüzlüğü ek patentlerin de hükümsüz olması sonucunu doğurur.

(10) Asıl patent başvurusunun geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması ya da reddedilmesi veya 
yıllık ücretinin ödenmemesi nedeniyle geçersiz sayılması durumunda ek patent başvurusu, bağımsız 
patent başvurusuna dönüştürülür.

(11) Asıl patent başvurusuna birden fazla ek patent başvurusu yapılmışsa, ilk yapılan ek patent 
başvurusu ya da ek patent yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralara göre bağımsız patente ya da 
bağımsız patent başvurusuna dönüştürülebilir. Diğer ek patent başvuruları, dönüşen bağımsız patentin 
veya başvurunun ekleri sayılır.

(12) Ek patent başvurusu veya ek patent, bağımsız bir patent başvurusuna veya bağımsız bir 
patente dönüşmesi halinde dönüştürme tarihinden itibaren yıllık ücret ödemelerine tabi olup, koruma 
süresi de beşinci fıkrada belirtilen süredir.

(13) Aksi açıkça öngörülmediği ve ek patentin niteliğine aykırı düşmediği takdirde, bu Kanunun 
patente ilişkin hükümleri, ek patent hakkında da uygulanır.

(14) Faydalı model başvurusu için ek başvuru yapılamaz.
Gizli patent
MADDE 124- (1) Enstitü, başvuru konusu buluşun milli güvenlik açısından önem taşıdığı kanısına 

varırsa başvurunun bir suretini görüş almak üzere Millî Savunma Bakanlığına iletir ve durumu başvuru 
sahibine bildirir.

(2) Millî Savunma Bakanlığı, başvuru işlemlerinin gizli yürütülmesine karar verirse bildirim 
tarihinden itibaren üç ay içinde kararını Enstitüye bildirir. Gizlilik kararı verilmemesi veya söz konusu 
süre içinde Enstitüye bildirimde bulunulmaması halinde Enstitü, başvuru ile ilgili işlemleri başlatır.

(3) Patent başvurusunun gizliliğe tabi olması halinde Enstitü, durumu başvuru sahibine bildirir ve 
başvuru ile ilgili başka bir işlem yapmadan başvuruyu gizli patent başvurusu olarak sicile kaydeder.

(4) Patent başvurusu sahibi, gizli patent başvuru konusu buluşu, yetkisi olmayan kişilere 
açıklayamaz.

(5) Patent başvurusu sahibinin talebi üzerine, patent başvuru konusu buluşun kısmen veya tamamen 
kullanılmasına, Millî Savunma Bakanlığınca izin verilebilir.

(6) Patent başvurusu sahibi, patent başvurusunun gizli tutulduğu süre için, Devletten 
tazminat isteyebilir. Ödenecek tazminat miktarı konusunda anlaşma sağlanamazsa tazminat miktarı 
mahkeme tarafından belirlenir. Tazminat, buluşun önemi ve patent başvurusu sahibinin onu serbestçe 
kullanabilmesi halinde elde edeceği muhtemel gelirin miktarı gözönünde tutularak hesaplanır. Patent 
başvurusu sahibinin kusuruyla gizli patent başvuru konusu olan buluş açıklanmışsa tazminat isteme 
hakkı ortadan kalkar.

(7) Gizli patent başvuruları için gizli kaldığı süre boyunca, Enstitüye yıllık ücret ödenmez.
(8) Enstitü, Millî Savunma Bakanlığının talebi üzerine, patent başvurusu için öngörülmüş gizliliği 

kaldırabilir. Gizliliği kaldırılmış bir patent başvurusu, gizliliği kaldırıldığı tarihten itibaren patent 
başvurusu olarak işlem görür.
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(9) Patentin hükümsüzlüğüne ilişkin karar, zorunlu olarak ek patentlerin de hükümsüz olması 
sonucunu doğurmaz. Ancak 99 uncu madde uyarınca verilen hükümsüzlük kararının tebliğinden 
itibaren üç ay içinde, ek patentlerin bağımsız patentlere dönüştürülmesi için başvuruda bulunulmazsa, 
patentin hükümsüzlüğü ek patentlerin de hükümsüz olması sonucunu doğurur. 

(10) Asıl patent başvurusunun geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması ya da reddedilmesi 
veya yıllık ücretinin ödenmemesi nedeniyle geçersiz sayılması durumunda ek patent başvurusu, 
bağımsız patent başvurusuna dönüştürülür.  

(11) Asıl patent başvurusuna birden fazla ek patent başvurusu yapılmışsa, ilk yapılan ek patent 
başvurusu ya da ek patent yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralara göre bağımsız patente ya da 
bağımsız patent başvurusuna dönüştürülebilir. Diğer ek patent başvuruları, dönüşen bağımsız patentin 
veya başvurunun ekleri sayılır.

(12) Ek patent başvurusu veya ek patent, bağımsız bir patent başvurusuna veya bağımsız bir 
patente dönüşmesi halinde dönüştürme tarihinden itibaren yıllık ücret ödemelerine tabi olup, koruma 
süresi de beşinci fıkrada belirtilen süredir.

(13) Aksi açıkça öngörülmediği ve ek patentin niteliğine aykırı düşmediği takdirde,  
bu Kanunun patente ilişkin hükümleri, ek patent hakkında da uygulanır.

(14) Faydalı model başvurusu için ek başvuru yapılamaz.
Gizli patent
MADDE 124- (1) Kurum, başvuru konusu buluşun milli güvenlik açısından önem taşıdığı kanısına 

varırsa başvurunun bir suretini görüş almak üzere Millî Savunma Bakanlığına iletir ve durumu başvuru 
sahibine bildirir.

(2) Millî Savunma Bakanlığı, başvuru işlemlerinin gizli yürütülmesine karar verirse bildirim 
tarihinden itibaren üç ay içinde kararını Kuruma bildirir. Gizlilik kararı verilmemesi veya söz konusu 
süre içinde Kuruma bildirimde bulunulmaması halinde Kurum, başvuru ile ilgili işlemleri başlatır.

(3) Patent başvurusunun gizliliğe tabi olması halinde Kurum, durumu başvuru sahibine bildirir ve 
başvuru ile ilgili başka bir işlem yapmadan başvuruyu gizli patent başvurusu olarak sicile kaydeder.

(4) Patent başvurusu sahibi, gizli patent başvuru konusu buluşu, yetkisi olmayan kişilere 
açıklayamaz.

(5) Patent başvurusu sahibinin talebi üzerine, patent başvuru konusu buluşun kısmen veya tamamen 
kullanılmasına, Millî Savunma Bakanlığınca izin verilebilir.

(6) Patent başvurusu sahibi, patent başvurusunun gizli tutulduğu süre için, Devletten tazminat 
isteyebilir. Ödenecek tazminat miktarı konusunda anlaşma sağlanamazsa tazminat miktarı mahkeme 
tarafından belirlenir. Tazminat, buluşun önemi ve patent başvurusu sahibinin onu serbestçe 
kullanabilmesi halinde elde edeceği muhtemel gelirin miktarı göz önünde tutularak hesaplanır. Patent 
başvurusu sahibinin kusuruyla gizli patent başvuru konusu olan buluş açıklanmışsa tazminat isteme 
hakkı ortadan kalkar.

(7) Gizli patent başvuruları için gizli kaldığı süre boyunca, Kuruma yıllık ücret ödenmez.
(8) Kurum, Millî Savunma Bakanlığının talebi üzerine, patent başvurusu için öngörülmüş gizliliği 

kaldırabilir. Gizliliği kaldırılmış bir patent başvurusu, gizliliği kaldırıldığı tarihten itibaren patent 
başvurusu olarak işlem görür.
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(9) Türkiye’de gerçekleştirilen bir buluş milli güvenlik açısından önem taşıyorsa söz konusu buluş 
için başka bir ülkede patent başvurusunda bulunulamaz. Türkiye’de gerçekleştirilen bir buluş için 
Enstitüye yapılan bir patent başvurusu birinci ila sekizinci fıkra hükümlerine tabiyse Millî Savunma 
Bakanlığının izni olmadan, söz konusu buluş için başka bir ülkede patent başvurusu yapılamaz.

(10) Buluşu yapanın yerleşim yeri Türkiye’deyse aksi ispat edilinceye kadar, buluşun Türkiye’de 
yapılmış olduğu kabul edilir.

YEDİNCİ KISIM
Lisans

BİRİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeye Dayalı Lisans

Sözleşmeye dayalı lisans
MADDE 125- (1) Patent başvurusu veya patent, lisans sözleşmesine konu olabilir.
(2) Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Sözleşmede aksi 

kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir. İnhisari olmayan lisans sözleşmelerinde lisans veren 
patent konusu buluşu kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı buluşa ilişkin başka lisanslar da 
verebilir. İnhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını 
açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de patent konusu buluşu kullanamaz.

(3) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere 
devredemez veya alt lisans veremez.

(4) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa sözleşmeye dayalı olarak lisans alan kişi, patentin 
koruma süresi boyunca patent konusu buluşun kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir. 
Lisans alan, lisans sözleşmesinde yer alan şartlara uymak zorundadır. Aksi takdirde patent sahibi, 
patentten doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebilir.

Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 126- (1) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa patent başvurusunu veya patenti devreden 

veya lisansını veren, devralan veya lisans alana patent konusu buluşun normal bir kullanımı için zorunlu 
olan teknik bilgileri vermekle yükümlüdür.

(2) Devralan veya lisans alan kişi, kendisine verilen gizli bilgilerin açıklanmasını önlemek için 
gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Hakkın devrinden ve lisans vermeden doğan sorumluluk
MADDE 127- (1) Patent başvurusunun veya patentin sağladığı hakları devreden veya lisans 

veren kişinin bu işlemleri yapmaya yetkili olmadığı sonradan anlaşılırsa söz konusu kişi bu durumdan 
ilgililere karşı sorumlu olur.

(2) Patent başvurusunun geri alınması veya başvurunun reddedilmesi ya da patent hakkının 
hükümsüzlüğüne mahkemece karar verilmiş olması hallerinde, tarafların hakkı devreden veya lisans 
veren bakımından daha kapsamlı bir sorumluluğu sözleşme ile öngörmemiş olmaları halinde, 139 uncu 
madde hükümleri uygulanır.

(3) Devreden veya lisans verenin kötüniyetle hareket etmesi halinde bu kişiler, fiillerinden her 
zaman sorumludur. Devreden veya lisans veren, üzerinde tasarruf edilen patent başvurusu veya patente 
konu olan buluşun, patentle korunabilirliği konusunda Türkçe veya yabancı dildeki rapor ve kararları 
veya bu konuda bildiklerini karşı tarafa bildirmemiş ve bunlara ilişkin beyanları içeren belgelere 
sözleşmede yer vermemişse kötüniyetin varlığı kabul edilir.
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(9) Türkiye’de gerçekleştirilen bir buluş milli güvenlik açısından önem taşıyorsa söz konusu buluş 
için başka bir ülkede patent başvurusunda bulunulamaz. Türkiye’de gerçekleştirilen bir buluş için 
Kuruma yapılan bir patent başvurusu birinci ila sekizinci fıkra hükümlerine tabiyse Millî Savunma 
Bakanlığının izni olmadan, söz konusu buluş için başka bir ülkede patent başvurusu yapılamaz. 

(10) Buluşu yapanın yerleşim yeri Türkiye’deyse aksi ispat edilinceye kadar, buluşun Türkiye’de 
yapılmış olduğu kabul edilir. 

YEDİNCİ KISIM
Lisans

BİRİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeye Dayalı Lisans

Sözleşmeye dayalı lisans 
MADDE 125- (1) Patent başvurusu veya patent, lisans sözleşmesine konu olabilir. 
(2) Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Sözleşmede aksi 

kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir. Inhisari olmayan lisans sözleşmelerinde lisans veren 
patent konusu buluşu kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı buluşa ilişkin başka lisanslar da 
verebilir. Inhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını 
açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de patent konusu buluşu kullanamaz.

(3)  Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere 
devredemez veya alt lisans veremez.

(4) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa sözleşmeye dayalı olarak lisans alan kişi, patentin 
koruma süresi boyunca patent konusu buluşun kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir. 
Lisans alan, lisans sözleşmesinde yer alan şartlara uymak zorundadır. Aksi takdirde patent sahibi, 
patentten doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebilir.

Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 126- (1) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa patent başvurusunu veya patenti devreden 

veya lisansını veren, devralan veya lisans alana patent konusu buluşun normal bir kullanımı için zorunlu 
olan teknik bilgileri vermekle yükümlüdür.

(2) Devralan veya lisans alan kişi, kendisine verilen gizli bilgilerin açıklanmasını önlemek için 
gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Hakkın devrinden ve lisans vermeden doğan sorumluluk 
MADDE 127- (1) Patent başvurusunun veya patentin sağladığı hakları devreden veya lisans 

veren kişinin bu işlemleri yapmaya yetkili olmadığı sonradan anlaşılırsa söz konusu kişi bu durumdan 
ilgililere karşı sorumlu olur.

(2) Patent başvurusunun geri alınması veya başvurunun reddedilmesi ya da patent hakkının 
hükümsüzlüğüne mahkemece karar verilmiş olması hallerinde, tarafların hakkı devreden veya lisans 
veren bakımından daha kapsamlı bir sorumluluğu sözleşme ile öngörmemiş olmaları halinde, 139 uncu 
madde hükümleri uygulanır.

(3) Devreden veya lisans verenin kötüniyetle hareket etmesi halinde bu kişiler, fiillerinden her 
zaman sorumludur. Devreden veya lisans veren, üzerinde tasarruf edilen patent başvurusu veya patente 
konu olan buluşun, patentle korunabilirliği konusunda Türkçe veya yabancı dildeki rapor ve kararları 
veya bu konuda bildiklerini karşı tarafa bildirmemiş ve bunlara ilişkin beyanları içeren belgelere 
sözleşmede yer vermemişse kötüniyetin varlığı kabul edilir.



‒ 316 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 341)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

(4) Bu madde hükümlerinden doğan tazminatı talep süresi, sorumluluk davasına dayanak olan 
mahkeme kararının kesinleşme tarihinde başlar.

Lisans verme teklifi
MADDE 128- (1) Patent başvurusu veya patent sahibi, Enstitüye yapacağı yazılı taleple, patent 

konusu buluşu kullanmak isteyen herkese lisans vereceğini bildirebilir. Lisans verme teklifi Bültende 
yayımlanır.

(2) Sicilde kayıtlı inhisari lisans varsa patent başvurusu veya patent sahibi başkalarına lisans verme 
teklifinde bulunamaz.

(3) Patent başvurusu veya patent sahibi, lisans verme teklifini her zaman geri alabilir. Teklifin geri 
alınması Bültende yayımlanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Lisans

Zorunlu lisans
MADDE 129- (1) Zorunlu lisans, aşağıda belirtilen şartlardan en az birinin bulunması halinde 

verilebilir.
a) 130 uncu madde hükmüne göre patent konusu buluşun kullanılmaması.
b) 131 inci maddede belirtilen patent konularının bağımlılığının söz konusu olması.
c) 132 nci maddede belirtilen kamu yararının söz konusu olması.
ç) 30/4/2013 tarihli ve 6471 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan Ticaretle Bağlantılı Fikri 

Mülkiyet Hakları Anlaşmasını Değiştiren Protokolde belirtilen şartların sağlanması halinde başka 
ülkelerdeki kamu sağlığı sorunları sebebiyle eczacılık ürünlerinin ihracatının söz konusu olması.

d) Islahçının, önceki bir patente tecavüz etmeden yeni bir bitki çeşidi geliştirememesi.
e) Patent sahibinin, patenti kullanırken rekabeti bozucu faaliyette bulunması.
(2) Birinci fıkranın (a), (b), (ç) ve (e) bentleri kapsamında verilecek zorunlu lisans mahkemeden 

talep edilir. Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılan zorunlu lisans taleplerinde acil durumlar ve 
birinci fıkranın (e) bendi hariç olmak üzere, zorunlu lisans talep edenin, patent sahibinden makul ticari 
şartlar altında sözleşmeye dayalı lisans istemesine rağmen makul bir süre içinde alamadığına dair 
kanıt talebe eklenir. Mahkeme, zorunlu lisans talebinin bir sureti ile ekli belgelerin birer suretini patent 
sahibine gecikmeksizin gönderir. Patent sahibine, bunlara karşı delilleriyle birlikte görüşlerini sunması 
için bildirim tarihinden itibaren bir aydan fazla olmamak üzere süre verilir.

(3) Mahkeme, varsa patent sahibinin görüşlerini zorunlu lisans talep edene tebliğ eder ve 
gecikmeksizin talebin reddine veya zorunlu lisansın verilmesine karar verir.

(4) Zorunlu lisansın verildiği kararda; lisansın kapsamı, bedeli, süresi, lisans alan tarafından 
gösterilen teminat, kullanıma başlama zamanı ile patentin ciddi ve etkin kullanımını sağlayan önlemler 
belirtilir.

(5) Mahkeme kararına karşı kanun yollarına başvurulduğunda, patent sahibi tarafından zorunlu 
lisans uygulamasının durdurulması için sunulan deliller mahkemece yeterli görülürse, buluşun 
kullanımı, lisansa ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ertelenir.

(6) Patent sahibinin, önceki bir bitki çeşidine ait ıslahçı hakkına tecavüz etmeden patent hakkını 
kullanamaması durumu zorunlu lisansa konu olabilir. Bu durumda, 5042 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır.
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(4) Bu madde hükümlerinden doğan tazminatı talep süresi, sorumluluk davasına dayanak olan 
mahkeme kararının kesinleşme tarihinde başlar. 

Lisans verme teklifi
MADDE 128- (1) Patent başvurusu veya patent sahibi, Kuruma yapacağı yazılı taleple, patent 

konusu buluşu kullanmak isteyen herkese lisans vereceğini bildirebilir. Lisans verme teklifi Bültende 
yayımlanır.

(2) Sicilde kayıtlı inhisari lisans varsa patent başvurusu veya patent sahibi başkalarına lisans verme 
teklifinde bulunamaz.

(3) Patent başvurusu veya patent sahibi, lisans verme teklifini her zaman geri alabilir. Teklifin geri 
alınması Bültende yayımlanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Lisans

Zorunlu lisans
MADDE 129- (1) Zorunlu lisans, aşağıda belirtilen şartlardan en az birinin bulunması halinde 

verilebilir.
a) 130 uncu madde hükmüne göre patent konusu buluşun kullanılmaması.
b) 131 inci maddede belirtilen patent konularının bağımlılığının söz konusu olması.
c) 132 nci maddede belirtilen kamu yararının söz konusu olması.
ç) 30/4/2013 tarihli ve 6471 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan Ticaretle Bağlantılı Fikri 

Mülkiyet Hakları Anlaşmasını Değiştiren Protokolde belirtilen şartların sağlanması halinde başka 
ülkelerdeki kamu sağlığı sorunları sebebiyle eczacılık ürünlerinin ihracatının söz konusu olması.

d) Islahçının, önceki bir patente tecavüz etmeden yeni bir bitki çeşidi geliştirememesi.
e) Patent sahibinin, patent kullanılırken rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı faaliyetlerde 

bulunması. 
(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (ç) bentleri kapsamında verilecek zorunlu lisans mahkemeden; (e) bendi 

kapsamında verilecek zorunlu lisans Rekabet Kurumundan talep edilir. Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca 
yapılan zorunlu lisans taleplerinde acil durumlar ve birinci fıkranın (e) bendi hariç olmak üzere, zorunlu 
lisans talep edenin, patent sahibinden makul ticari şartlar altında sözleşmeye dayalı lisans istemesine 
rağmen makul bir süre içinde alamadığına dair kanıt talebe eklenir. Mahkeme, zorunlu lisans talebinin 
bir sureti ile ekli belgelerin birer suretini patent sahibine gecikmeksizin gönderir. Patent sahibine, bunlara 
karşı delilleriyle birlikte görüşlerini sunması için bildirim tarihinden itibaren bir ay süre verilir.

(3) Mahkeme, varsa patent sahibinin görüşlerini zorunlu lisans talep edene tebliğ eder ve bir ay 
içinde talebin reddine veya zorunlu lisansın verilmesine karar verir.  Bu süre uzatılamaz. Patent sahibi, 
zorunlu lisans talebine itiraz etmemişse, mahkeme gecikmeksizin zorunlu lisansa karar verir. 

(4) Zorunlu lisansın verildiği kararda; lisansın kapsamı, bedeli, süresi, lisans alan tarafından gösterilen 
teminat, kullanıma başlama zamanı ile patentin ciddi ve etkin kullanımını sağlayan önlemler belirtilir.

(5) Mahkeme kararına karşı kanun yollarına başvurulduğunda, patent sahibi tarafından zorunlu 
lisans uygulamasının durdurulması için sunulan deliller mahkemece yeterli görülürse, buluşun 
kullanımı, lisansa ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ertelenir. 

(6) Patent sahibinin, önceki bir bitki çeşidine ait ıslahçı hakkına tecavüz etmeden patent hakkını 
kullanamaması durumu zorunlu lisansa konu olabilir. Bu durumda, 5042 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır.
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(7) Birinci fıkranın (d) bendine göre lisans verilmesi durumunda patent sahibi, korunan bitki 
çeşidinin kullanımı için kendisine; altıncı fıkraya göre lisans verilmesi durumunda da yeni bitki 
çeşidine ait ıslahçı hakkı sahibi, korunan buluşun kullanımı için kendisine makul şartlarda karşılıklı 
lisans verilmesini talep edebilir.

(8) Birinci fıkranın (d) bendi ile altıncı fıkrada belirtilen lisanslar için talep sahibi;
a) Patent sahibine veya yeni bitki çeşidine ait ıslahçı hakkı sahibine sözleşmeye dayalı bir lisans 

elde etmek için başvurduğunu ancak sonuç alamadığını,
b) Korunan bitki çeşidiyle veya patentle korunan buluşla kıyaslandığında, sonraki buluşun veya 

bitki çeşidinin, büyük ölçüde ekonomik yarar sağlayan önemli bir teknik ilerleme gösterdiğini,
ispat ederek zorunlu lisans verilmesini mahkemeden talep edebilir.
(9) Birinci fıkranın (ç) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla zorunlu lisans, esas olarak yurtiçi 

pazara arz için verilir.
Kullanılmama durumunda zorunlu lisans
MADDE 130- (1) Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak 

zorundadır. Kullanımın değerlendirilmesinde pazar şartları ve patent sahibinin kontrolü ve iradesi 
dışındaki şartlar gözönünde tutulur.

(2) Patentin verilmesi kararının Bültende yayımlanmasından itibaren üç yıllık veya patent 
başvurusu tarihinden itibaren dört yıllık sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, o sürenin bitiminden 
itibaren ilgili herkes zorunlu lisans talebinin yapıldığı tarihte, patent konusu buluşun kullanılmaya 
başlanmamış olduğu veya kullanım için ciddi ve gerçek girişimlerde bulunulmadığı ya da kullanımın 
ulusal pazar ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmadığı gerekçesiyle zorunlu lisans verilmesini talep 
edebilir. Söz konusu durum, haklı bir neden olmaksızın, buluşun kullanımına aralıksız olarak üç yıldan 
fazla ara verildiği hallerde de uygulanır.

Patent konularının bağımlılığı halinde zorunlu lisans
MADDE 131- (1) Patent konusu buluşun, önceki patentin sağladığı haklara tecavüz edilmeksizin 

kullanılmasının mümkün olmaması halinde, patent konuları arasında bağımlılık söz konusu olacağından, 
sonraki tarihli patentin sahibi önceki tarihli patent konusu buluşu, sahibinin izni olmaksızın kullanamaz.

(2) Patent konuları arasında bağımlılık olması halinde, sonraki tarihli patentin sahibi, patent 
konusu buluşunu kullanmak için, buluşunun önceki tarihli patent konusu buluşa göre büyük ölçüde 
ekonomik yarar sağlayan önemli bir teknik ilerleme göstermesi şartıyla zorunlu lisans verilmesini talep 
edebilir. Sonraki tarihli patentin sahibine zorunlu lisans verilmişse, önceki tarihli patentin sahibi de 
sonraki tarihli patent konusu buluşu kullanmak için kendisine zorunlu lisans verilmesini talep edebilir.

(3) Bağımlılığı olan patentlerden birinin hükümsüzlüğü veya patent hakkının sona ermesi halinde, 
zorunlu lisans kararı da ortadan kalkar. 

Kamu yararı nedeniyle zorunlu lisans
MADDE 132- (1) Kamu sağlığı veya milli güvenlik nedenleriyle patent konusu buluşun 

kullanılmaya başlanılması, kullanımın artırılması, genel olarak yaygınlaştırılması, yararlı bir kullanım 
için ıslah edilmesinin büyük önem taşıması veya patent konusu buluşun kullanılmamasının ya da 
nitelik veya nicelik bakımından yetersiz kullanılmasının ülkenin ekonomik veya teknolojik gelişimi 
bakımından ciddi zararlara sebep olacağı hallerde, ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca;
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(7) Birinci fıkranın (d) bendine göre lisans verilmesi durumunda patent sahibi, korunan bitki 
çeşidinin kullanımı için kendisine; altıncı fıkraya göre lisans verilmesi durumunda da yeni bitki 
çeşidine ait ıslahçı hakkı sahibi, korunan buluşun kullanımı için kendisine makul şartlarda karşılıklı 
lisans verilmesini talep edebilir. 

(8) Birinci fıkranın (d) bendi ile altıncı fıkrada belirtilen lisanslar için talep sahibi; 
a) Patent sahibine veya yeni bitki çeşidine ait ıslahçı hakkı sahibine sözleşmeye dayalı bir lisans 

elde etmek için başvurduğunu ancak sonuç alamadığını,
b) Korunan bitki çeşidiyle veya patentle korunan buluşla kıyaslandığında, sonraki buluşun veya 

bitki çeşidinin, büyük ölçüde ekonomik yarar sağlayan önemli bir teknik ilerleme gösterdiğini,  
ispat ederek zorunlu lisans verilmesini mahkemeden talep edebilir.
(9) Birinci fıkranın (ç) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla zorunlu lisans, esas olarak yurtiçi 

pazara arz için verilir.
Kullanılmama durumunda zorunlu lisans
MADDE 130- (1) Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak 

zorundadır. Kullanımın değerlendirilmesinde pazar şartları ve patent sahibinin kontrolü ve iradesi 
dışındaki şartlar göz önünde tutulur. 

(2) Patentin verilmesi kararının Bültende yayımlanmasından itibaren üç yıllık veya patent 
başvurusu tarihinden itibaren dört yıllık sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, o sürenin bitiminden 
itibaren ilgili herkes zorunlu lisans talebinin yapıldığı tarihte, patent konusu buluşun kullanılmaya 
başlanmamış olduğu veya kullanım için ciddi ve gerçek girişimlerde bulunulmadığı ya da kullanımın 
ulusal pazar ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmadığı gerekçesiyle zorunlu lisans verilmesini talep 
edebilir. Söz konusu durum, haklı bir neden olmaksızın, buluşun kullanımına aralıksız olarak üç yıldan 
fazla ara verildiği hallerde de uygulanır.

Patent konularının bağımlılığı halinde zorunlu lisans
MADDE 131- (1) Patent konusu buluşun, önceki patentin sağladığı haklara tecavüz edilmeksizin 

kullanılmasının mümkün olmaması halinde, patent konuları arasında bağımlılık söz konusu olacağından, 
sonraki tarihli patentin sahibi önceki tarihli patent konusu buluşu, sahibinin izni olmaksızın kullanamaz.

(2) Patent konuları arasında bağımlılık olması halinde, sonraki tarihli patentin sahibi, patent 
konusu buluşunu kullanmak için, buluşunun önceki tarihli patent konusu buluşa göre büyük ölçüde 
ekonomik yarar sağlayan önemli bir teknik ilerleme göstermesi şartıyla zorunlu lisans verilmesini talep 
edebilir. Sonraki tarihli patentin sahibine zorunlu lisans verilmişse, önceki tarihli patentin sahibi de 
sonraki tarihli patent konusu buluşu kullanmak için kendisine zorunlu lisans verilmesini talep edebilir.

(3) Bağımlılığı olan patentlerden birinin hükümsüzlüğü veya patent hakkının sona ermesi halinde, 
zorunlu lisans kararı da ortadan kalkar.

Kamu yararı nedeniyle zorunlu lisans
MADDE 132- (1) Kamu sağlığı veya milli güvenlik nedenleriyle patent konusu buluşun 

kullanılmaya başlanılması, kullanımın artırılması, genel olarak yaygınlaştırılması, yararlı bir kullanım 
için ıslah edilmesinin büyük önem taşıması veya patent konusu buluşun kullanılmamasının ya da 
nitelik veya nicelik bakımından yetersiz kullanılmasının ülkenin ekonomik veya teknolojik gelişimi 
bakımından ciddi zararlara sebep olacağı hallerde, ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca;
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a) Kamu yararı bulunduğu gerekçesiyle zorunlu lisans verilmesine,
b) Buluşun kamu yararını karşılayacak yeterlikte kullanımı patent sahibi tarafından gerçekleştirile-

bilecekse buluşun şartlı olarak zorunlu lisans konusu yapılmasında kamu yararı bulunduğuna,
karar verilir.
(2) Patent başvurusu veya patent konusu buluşun kullanımının kamu sağlığı veya milli güvenlik 

bakımından önemli olması halinde, Millî Savunma Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığının uygun görüşü 
alınarak ilgili bakanlık tarafından teklifte bulunulur.

(3) Kamu yararı gerekçesiyle verilen zorunlu lisanslar inhisari olabilir. Milli güvenlik bakımından 
önemli olduğu gerekçesi ile verilen zorunlu lisans kararı, buluşun bir veya birkaç işletme tarafından 
kullanılması ile sınırlandırılabilir.

Zorunlu lisansın hukuki niteliği ve güven ilişkisi
MADDE 133- (1) Zorunlu lisans, inhisari değildir ancak kamu yararı gerekçesiyle verilen zorunlu 

lisanslar inhisari olabilir. Zorunlu lisans süre, bedel ve kullanım alanı gözönüne alınarak belirli şartlar 
altında verilir. Mahkeme bedeli belirlerken patentin ekonomik değerini gözönüne alır. 129 uncu 
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca verilecek zorunlu lisanslarda bedel belirlenirken, ticari 
olmayan ve insani amaçlar gözönüne alınarak bu tür kullanımın ithalatçı ülke açısından ekonomik 
değeri dikkate alınır.

(2) Zorunlu lisans verilmesi halinde, lisans alanın alt lisans verme ve patent konusunu ithal etme 
hakkı yoktur. Ancak kamu yararı gerekçesiyle verilen zorunlu lisansta lisans alan, kamu yararı gereği 
açıkça ithale yetkili kılınmışsa patent konusu ithal edilebilir. Bu ithal izni, ihtiyaçla sınırlı olarak ve 
geçici bir süre için verilir.

(3) Zorunlu lisans sebebiyle, patent sahibi ve lisans alan arasında doğan güven ilişkisi, patent 
sahibi tarafından ihlal edilirse lisans alan, ihlalin buluşun değerlendirilmesindeki etkisine göre, patent 
sahibinin isteyebileceği lisans bedelinden indirim yapılmasını talep edebilir. 

Ek patentte zorunlu lisans kapsamı
MADDE 134- (1) Zorunlu lisans, lisansın kabul tarihinde mevcut bulunan patentin eklerini de 

kapsar. Zorunlu lisansın verilmesinden sonra yeni ek patentler verilmişse ve bunlar lisans konusu 
patentle aynı kullanım amacına hizmet etmekte ise lisans alan, mahkemeden eklerin de zorunlu lisans 
kapsamına dahil edilmesi talebinde bulunabilir. Taraflar ek patentler nedeniyle genişletilen lisansın 
bedeli ve diğer şartları konusunda anlaşamazlarsa bunlar mahkeme tarafından belirlenir.

Zorunlu lisansın devri
MADDE 135- (1) Zorunlu lisansın devrinin geçerli olabilmesi için işletme ile birlikte veya 

işletmenin lisansın değerlendirildiği kısmı ile birlikte devredilmesi gerekir. Zorunlu lisansın, patent 
konularının bağımlılığı gerekçesiyle verilmesi halindeyse lisans, bağımlı patentle birlikte devredilir.

Şartlarda değişiklik talebi ve zorunlu lisansın iptali
MADDE 136- (1) Lisans alan veya patent sahibi, zorunlu lisans verilmesinden sonra, zorunlu 

lisansa göre daha uygun şartlarda sözleşmeye dayalı lisans vermiş olması gibi sonradan ortaya çıkan 
ve değişikliği haklı kılan olaylara dayanarak mahkemeden zorunlu lisans bedelinde veya şartlarında 
değişiklik yapılmasını talep edebilir.

(2) Lisans alan, zorunlu lisanstan doğan yükümlülüklerini ciddi şekilde ihlal ettiği veya sürekli 
olarak yerine getirmediği takdirde mahkeme, patent sahibinin talebi üzerine, patent sahibinin tazminat 
hakları saklı kalmak kaydıyla lisansı iptal edebilir.
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a) Kamu yararı bulunduğu gerekçesiyle zorunlu lisans verilmesine,
b) Buluşun kamu yararını karşılayacak yeterlikte kullanımı patent sahibi tarafından gerçekleştirile-

bilecekse buluşun şartlı olarak zorunlu lisans konusu yapılmasında kamu yararı bulunduğuna, 
karar verilir.
(2) Patent başvurusu veya patent konusu buluşun kullanımının kamu sağlığı veya milli güvenlik 

bakımından önemli olması halinde, Millî Savunma Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığının uygun görüşü 
alınarak ilgili bakanlık tarafından teklifte bulunulur.

(3) Kamu yararı gerekçesiyle verilen zorunlu lisanslar inhisari olabilir. Milli güvenlik bakımından 
önemli olduğu gerekçesi ile verilen zorunlu lisans kararı, buluşun bir veya birkaç işletme tarafından 
kullanılması ile sınırlandırılabilir.

Zorunlu lisansın hukuki niteliği ve güven ilişkisi
MADDE 133- (1) Zorunlu lisans, inhisari değildir ancak kamu yararı gerekçesiyle verilen zorunlu 

lisanslar inhisari olabilir. Zorunlu lisans süre, bedel ve kullanım alanı göz önüne alınarak belirli şartlar 
altında verilir. Mahkeme bedeli belirlerken patentin ekonomik değerini göz önüne alır. 129 uncu 
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca verilecek zorunlu lisanslarda bedel belirlenirken, ticari 
olmayan ve insani amaçlar göz önüne alınarak bu tür kullanımın ithalatçı ülke açısından ekonomik 
değeri dikkate alınır.

(2) Zorunlu lisans verilmesi halinde, lisans alanın alt lisans verme ve patent konusunu ithal etme 
hakkı yoktur. Ancak kamu yararı gerekçesiyle verilen zorunlu lisansta lisans alan, kamu yararı gereği 
açıkça ithale yetkili kılınmışsa patent konusu ithal edilebilir. Bu ithal izni, ihtiyaçla sınırlı olarak ve 
geçici bir süre için verilir.

(3) Zorunlu lisans sebebiyle, patent sahibi ve lisans alan arasında doğan güven ilişkisi, patent 
sahibi tarafından ihlal edilirse lisans alan, ihlalin buluşun değerlendirilmesindeki etkisine göre, patent 
sahibinin isteyebileceği lisans bedelinden indirim yapılmasını talep edebilir.

Ek patentte zorunlu lisans kapsamı
MADDE 134- (1) Zorunlu lisans, lisansın kabul tarihinde mevcut bulunan patentin eklerini de 

kapsar. Zorunlu lisansın verilmesinden sonra yeni ek patentler verilmişse ve bunlar lisans konusu 
patentle aynı kullanım amacına hizmet etmekte ise lisans alan, mahkemeden eklerin de zorunlu lisans 
kapsamına dahil edilmesi talebinde bulunabilir. Taraflar ek patentler nedeniyle genişletilen lisansın 
bedeli ve diğer şartları konusunda anlaşamazlarsa bunlar mahkeme tarafından belirlenir.

Zorunlu lisansın devri
MADDE 135- (1) Zorunlu lisansın devrinin geçerli olabilmesi için işletme ile birlikte veya 

işletmenin lisansın değerlendirildiği kısmı ile birlikte devredilmesi gerekir. Zorunlu lisansın, patent 
konularının bağımlılığı gerekçesiyle verilmesi halindeyse lisans, bağımlı patentle birlikte devredilir.

Şartlarda değişiklik talebi ve zorunlu lisansın iptali
MADDE 136- (1) Lisans alan veya patent sahibi, zorunlu lisans verilmesinden sonra, zorunlu 

lisansa göre daha uygun şartlarda sözleşmeye dayalı lisans vermiş olması gibi sonradan ortaya çıkan 
ve değişikliği haklı kılan olaylara dayanarak mahkemeden zorunlu lisans bedelinde veya şartlarında 
değişiklik yapılmasını talep edebilir. 

(2) Lisans alan, zorunlu lisanstan doğan yükümlülüklerini ciddi şekilde ihlal ettiği veya sürekli 
olarak yerine getirmediği takdirde mahkeme, patent sahibinin talebi üzerine, patent sahibinin tazminat 
hakları saklı kalmak kaydıyla lisansı iptal edebilir.
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(3) Zorunlu lisansın verilmesine neden olan şartların sona ermesi ve tekrarlanma olasılığının 
ortadan kalkması halinde, talep üzerine mahkeme zorunlu lisansı iptal eder.

Sözleşmeye dayalı lisans hükümlerinin uygulanabilirliği
MADDE 137- (1) 129 ila 136 ncı maddelerdeki hükümlere aykırı olmamak üzere, 125 inci ve 

126 ncı maddelerde belirtilen sözleşmeye dayalı lisans ile ilgili hükümler zorunlu lisansa da uygulanır.
SEKİZİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM

Hükümsüzlük
Hükümsüzlük halleri
MADDE 138- (1) Enstitünün nihai kararından sonra;
a) Patent konusu, 82 nci ve 83 üncü maddelere göre patent verilebilirlik şartlarını taşımıyorsa,
b) Buluş, 92 nci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca yeteri kadar açıklanmamışsa,
c) Patent konusu, başvurunun ilk halinin kapsamını aşıyorsa veya patentin, 91 inci maddeye göre 

yapılan bölünmüş bir başvuruya veya 110 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre yapılan 
bir başvuruya dayanması durumunda en önceki başvurunun ilk halinin kapsamını aşıyorsa,

ç) Patent sahibinin, 109 uncu maddeye göre patent isteme hakkına sahip olmadığı ispatlanmışsa,
patentin hükümsüz kılınmasına ilgili mahkeme tarafından karar verilir.
(2) Mahkeme, 99 uncu maddenin üçüncü veya yedinci fıkraları uyarınca yapılan yayımdan önce 

birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca yapılan hükümsüzlük talebine ilişkin olarak karar 
veremez.

(3) Patent sahibinin 109 uncu maddeye göre patent isteme hakkına sahip olmadığı hakkındaki 
iddia, ancak buluşu yapan veya halefleri tarafından ileri sürülebilir.

(4) Hükümsüzlük nedenleri patentin sadece bir bölümüne ilişkinse sadece o bölüm ile ilgili istem 
veya istemler iptal edilerek kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Bir istemin kısmen hükümsüzlüğüne 
karar verilemez. Kısmi hükümsüzlük sonucu iptal edilmeyen istem veya istemler, 82 nci ve 83 üncü 
madde hükümlerine göre patent verilebilirlik şartlarını taşıyorsa patent bu kısım için geçerli kalır. 
Bağımsız istemin hükümsüz kılınması halinde, bağımsız isteme bağımlı olan her bir bağımlı istem ayrı 
ayrı 82 nci ve 83 üncü madde hükümlerine göre patent verilebilirlik şartlarını taşımıyorsa söz konusu 
bağımsız isteme bağımlı olan istemler de mahkeme tarafından hükümsüz kılınır.

(5) Patentin hükümsüzlüğü davası, patentin koruma süresince veya hakkın sona ermesini izleyen 
beş yıl içinde, sicile patent sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılabilir. Patent üzerinde sicilde hak sahibi 
görülen kişilerin davaya katılabilmelerini sağlamak için ayrıca onlara tebligat yapılır.

(6) Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları patentin 
hükümsüzlüğünü isteyebilir. Patent sahibinin 109 uncu maddeye göre patent isteme hakkına sahip 
olmadığı nedeniyle patentin hükümsüzlüğü, ancak buluşu yapan veya halefleri tarafından istenebilir.

(7) Patentin hükümsüzlüğüne ilişkin karar, zorunlu olarak ek patentlerin de hükümsüz olması 
sonucunu doğurmaz. Ancak, hükümsüzlük kararının tebliğinden itibaren üç ay içinde, ek patentlerin 
bağımsız patentlere dönüştürülmesi için başvuruda bulunulmazsa, patentin hükümsüzlüğü ek patentlerin 
de hükümsüz olması sonucunu doğurur.
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(3) Zorunlu lisansın verilmesine neden olan şartların sona ermesi ve tekrarlanma olasılığının 
ortadan kalkması halinde, talep üzerine mahkeme zorunlu lisansı iptal eder.

Sözleşmeye dayalı lisans hükümlerinin uygulanabilirliği
MADDE 137- (1) 129 ila 136 ncı maddelerdeki hükümlere aykırı olmamak üzere, 125 inci ve 

126 ncı maddelerde belirtilen sözleşmeye dayalı lisans ile ilgili hükümler zorunlu lisansa da uygulanır.
SEKİZİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM

Hükümsüzlük
Hükümsüzlük halleri 
MADDE 138- (1) Kurumun nihai kararından sonra;
a) Patent konusu, 82 nci ve 83 üncü maddelere göre patent verilebilirlik şartlarını taşımıyorsa,
b) Buluş, 92 nci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca yeteri kadar açıklanmamışsa,
c) Patent konusu, başvurunun ilk halinin kapsamını aşıyorsa veya patentin, 91 inci maddeye göre 

yapılan bölünmüş bir başvuruya veya 110 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre yapılan 
bir başvuruya dayanması durumunda en önceki başvurunun ilk halinin kapsamını aşıyorsa,

ç) Patent sahibinin, 109 uncu maddeye göre patent isteme hakkına sahip olmadığı ispatlanmışsa, 
d) Patentin sağladığı korumanın kapsamı aşılmışsa,
patentin hükümsüz kılınmasına ilgili mahkeme tarafından karar verilir. 
(2) Mahkeme, 99 uncu maddenin üçüncü veya yedinci fıkraları uyarınca yapılan yayımdan önce 

birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca yapılan hükümsüzlük talebine ilişkin olarak karar 
veremez.

(3) Patent sahibinin 109 uncu maddeye göre patent isteme hakkına sahip olmadığı hakkındaki 
iddia, ancak buluşu yapan veya halefleri tarafından ileri sürülebilir. 

(4) Hükümsüzlük nedenleri patentin sadece bir bölümüne ilişkinse sadece o bölüm ile ilgili istem 
veya istemler iptal edilerek kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Bir istemin kısmen hükümsüzlüğüne 
karar verilemez. Kısmi hükümsüzlük sonucu iptal edilmeyen istem veya istemler, 82 nci ve 83 üncü 
madde hükümlerine göre patent verilebilirlik şartlarını taşıyorsa patent bu kısım için geçerli kalır. 
Bağımsız istemin hükümsüz kılınması halinde, bağımsız isteme bağımlı olan her bir bağımlı istem 
ayrı ayrı 82 nci ve 83 üncü madde hükümlerine göre patent verilebilirlik şartlarını taşımıyorsa söz 
konusu bağımsız isteme bağımlı olan istemler de mahkeme tarafından hükümsüz kılınır.

(5) Patentin hükümsüzlüğü davası, patentin koruma süresince veya hakkın sona ermesini izleyen 
beş yıl içinde, sicile patent sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılabilir. Patent üzerinde sicilde hak 
sahibi görülen kişilerin davaya katılabilmelerini sağlamak için ayrıca onlara tebligat yapılır.

(6) Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları patentin 
hükümsüzlüğünü isteyebilir. Patent sahibinin 109 uncu maddeye göre patent isteme hakkına sahip 
olmadığı nedeniyle patentin hükümsüzlüğü, ancak buluşu yapan veya halefleri tarafından istenebilir.

(7) Patentin hükümsüzlüğüne ilişkin karar, zorunlu olarak ek patentlerin de hükümsüz olması 
sonucunu doğurmaz. Ancak, hükümsüzlük kararının tebliğinden itibaren üç ay içinde, ek patentlerin 
bağımsız patentlere dönüştürülmesi için başvuruda bulunulmazsa, patentin hükümsüzlüğü ek patentlerin 
de hükümsüz olması sonucunu doğurur.
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Patentin hükümsüzlüğünün etkisi
MADDE 139- (1) Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe 

dönük olarak etkili olur ve patent veya patent başvurusuna bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış 
sayılır.

(2) Patent sahibinin ağır ihmal veya kötüniyetli olarak hareket etmesinden zarar görenlerin tazminat 
talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geçmişe dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez.

a) Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, patentin sağladığı haklara tecavüz sebebiyle 
verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar.

b) Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler.
(3) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin hakkaniyet gereğince 

kısmen veya tamamen iadesi talep edilebilir.
(4) Patentin hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar herkese karşı hüküm doğurur. Hükümsüzlük 

kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme, bu kararı Enstitüye resen bildirir. Kesinleşmiş karar ile 
hükümsüz kılınan patent, Enstitü tarafından sicilden terkin edilir ve durum Bültende yayımlanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Halleri ve Sonuçları

Sona erme ve sonuçları
MADDE 140- (1) Patent hakkı;
a) Koruma süresinin dolması,
b) Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi,
c) Yıllık ücretlerin 101 inci maddede öngörülen sürelerde ödenmemesi,
sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.
(2) Enstitü, patent hakkının sona erdiğini Bültende yayımlar. Hakkı sona eren patentin konusu, 

sona erme nedeninin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren, kamuya ait olur.
(3) Patent sahibi, patentin tamamından veya bir ya da birden çok patent isteminden vazgeçebilir. 

Patentten kısmen vazgeçilirse istem veya istemlerin ayrı bir patentin konusunu teşkil etmesi ve 
vazgeçmenin patentin kapsamının genişletilmesine ilişkin olmaması şartıyla vazgeçilmeyen istem veya 
istemler itibarıyla patent geçerli kalır.

(4) Vazgeçmenin yazılı olarak Enstitüye bildirilmesi gerekir. Vazgeçme, sicile kayıt tarihi itibarıyla 
hüküm doğurur.

(5) Sicile kayıtlı hak ve lisans sahiplerinin izni olmadıkça, patentten vazgeçilemez. 
(6) Patent üzerinde, üçüncü kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmiş ve bu hususta alınan tedbir 

kararı sicile kaydedilmişse, bu kişinin izni olmadıkça, patentten vazgeçilemez.
(7) Patent hakkından vazgeçildiği Bültende yayımlanır.

DOKUZUNCU KISIM
Patent Hakkına Tecavüz

Patent veya faydalı model hakkına tecavüz sayılan fiiller
MADDE 141- (1) Aşağıdaki fiiller, patent veya faydalı model hakkına tecavüz sayılır.
a) Patent veya faydalı model sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen 

üretme sonucu taklit etmek.
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Patentin hükümsüzlüğünün etkisi 
MADDE 139- (1) Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe 

dönük olarak etkili olur ve patent veya patent başvurusuna bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış 
sayılır.

(2) Patent sahibinin ağır ihmal veya kötüniyetli olarak hareket etmesinden zarar görenlerin tazminat 
talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geçmişe dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez.

a) Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, patentin sağladığı haklara tecavüz sebebiyle 
verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar.

b) Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler. 
(3) Ikinci fıkranın (b) bendinde belirtilen sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin hakkaniyet gereğince 

kısmen veya tamamen iadesi talep edilebilir. 
(4) Patentin hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar herkese karşı hüküm doğurur. Hükümsüzlük 

kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme, bu kararı Kuruma resen bildirir. Kesinleşmiş karar ile 
hükümsüz kılınan patent, Kurum tarafından sicilden terkin edilir ve durum Bültende yayımlanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Halleri ve Sonuçları

Sona erme ve sonuçları 
MADDE 140- (1) Patent hakkı;
a) Koruma süresinin dolması,
b) Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi,
c) Yıllık ücretlerin 101 inci maddede öngörülen sürelerde ödenmemesi,
sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.
(2) Kurum, patent hakkının sona erdiğini Bültende yayımlar. Hakkı sona eren patentin konusu, 

sona erme nedeninin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren, kamuya ait olur.
(3) Patent sahibi, patentin tamamından veya bir ya da birden çok patent isteminden vazgeçebilir. 

Patentten kısmen vazgeçilirse istem veya istemlerin ayrı bir patentin konusunu teşkil etmesi ve 
vazgeçmenin patentin kapsamının genişletilmesine ilişkin olmaması şartıyla vazgeçilmeyen istem veya 
istemler itibarıyla patent geçerli kalır.

(4) Vazgeçmenin yazılı olarak Kuruma bildirilmesi gerekir. Vazgeçme, sicile kayıt tarihi itibarıyla 
hüküm doğurur.

(5) Sicile kayıtlı hak ve lisans sahiplerinin izni olmadıkça, patentten vazgeçilemez.
(6) Patent üzerinde, üçüncü kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmiş ve bu hususta alınan tedbir 

kararı sicile kaydedilmişse, bu kişinin izni olmadıkça, patentten vazgeçilemez.
(7) Patent hakkından vazgeçildiği Bültende yayımlanır.

DOKUZUNCU KISIM
Patent Hakkına Tecavüz

Patent veya faydalı model hakkına tecavüz sayılan fiiller 
MADDE 141- (1) Aşağıdaki fiiller, patent veya faydalı model hakkına tecavüz sayılır.
a) Patent veya faydalı model sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen 

üretme sonucu taklit etmek.
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b) Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği ya da bilmesi gerektiği halde 
tecavüz yoluyla üretilen buluş konusu ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına 
çıkarmak ya da bu amaçlar için ithal etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, uygulamaya koymak 
suretiyle kullanmak veya bu ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunmak.

c) Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu usulü kullanmak veya bu usulün izinsiz olarak 
kullanıldığını bildiği ya da bilmesi gerektiği halde buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen 
ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak ya da bu amaçlar için ithal 
etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, uygulamaya koymak suretiyle kullanmak veya bu ürünlerle 
ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunmak.

ç) Patent veya faydalı model hakkını gasp etmek.
d) Patent veya faydalı model sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla 

verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.
(2) Patent konusunun, bir ürün veya maddenin elde edilmesine ilişkin bir usul olması halinde 

mahkeme, aynı ürün veya maddeyi elde etme usulünün patent konusu usulden farklı olduğunu ispat 
etmesini davalıdan isteyebilir. Patent konusu usulle elde edilen ürün veya maddenin yeni olması 
halinde, patent sahibinin izni olmadan üretilen aynı her ürün veya maddenin, patent konusu usulle 
elde edilmiş olduğu kabul edilir. Aksini iddia eden kişi bunu ispat etmekle yükümlüdür. Bu durumda, 
davalının üretim ve işletme sırlarının korunmasındaki haklı menfaati gözönünde tutulur.

(3) Patent başvurusunun veya faydalı model başvurusunun 97 nci maddeye göre yayımlandığı 
tarihten itibaren, patent başvurusu veya faydalı model başvurusu sahibi, buluşa vaki tecavüzlerden 
dolayı dava açmaya yetkilidir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise 
başvurunun yayımlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötüniyetli olduğuna mahkeme tarafından 
hükmolunursa, yayımdan önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.

(4) Mahkeme, 99 uncu maddenin üçüncü veya yedinci fıkrası ile 143 üncü maddenin onuncu 
veya onikinci fıkrası uyarınca yapılan yayımdan önce, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak 
karar veremez.

ONUNCU KISIM
Faydalı Model

Faydalı model ile korunabilir buluşlar ve istisnaları
MADDE 142- (1) 83 üncü maddenin birinci fıkrası hükmüne göre yeni olan ve 83 üncü maddenin 

altıncı fıkrası kapsamında sanayiye uygulanabilen buluşlar, faydalı model verilerek korunur.
(2) Faydalı modelin yenilik değerlendirmesinde, buluş konusuna katkı sağlamayan teknik 

özellikler dikkate alınmaz. 
(3) 82 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına ek olarak;
a) Kimyasal ve biyolojik maddelere veya kimyasal ve biyolojik usullere ya da bu usuller sonucu 

elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,
b) Eczacılıkla ilgili maddelere veya eczacılıkla ilgili usullere ya da bu usuller sonucu elde edilen 

ürünlere ilişkin buluşlar,
c) Biyoteknolojik buluşlar,
ç) Usuller veya bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,
faydalı model ile korunmaz.
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b) Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği ya da bilmesi gerektiği halde 
tecavüz yoluyla üretilen buluş konusu ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına 
çıkarmak ya da bu amaçlar için ithal etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, uygulamaya koymak 
suretiyle kullanmak veya bu ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunmak.

c) Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu usulü kullanmak veya bu usulün izinsiz olarak 
kullanıldığını bildiği ya da bilmesi gerektiği halde buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen 
ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak ya da bu amaçlar için ithal 
etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, uygulamaya koymak suretiyle kullanmak veya bu ürünlerle 
ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunmak.

ç) Patent veya faydalı model hakkını gasp etmek. 
d) Patent veya faydalı model sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla 

verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.
(2) Patent konusunun, bir ürün veya maddenin elde edilmesine ilişkin bir usul olması halinde 

mahkeme, aynı ürün veya maddeyi elde etme usulünün patent konusu usulden farklı olduğunu ispat 
etmesini davalıdan isteyebilir. Patent konusu usulle elde edilen ürün veya maddenin yeni olması 
halinde, patent sahibinin izni olmadan üretilen aynı her ürün veya maddenin, patent konusu usulle 
elde edilmiş olduğu kabul edilir. Aksini iddia eden kişi bunu ispat etmekle yükümlüdür. Bu durumda, 
davalının üretim ve işletme sırlarının korunmasındaki haklı menfaati göz önünde tutulur. 

(3) Patent başvurusunun veya faydalı model başvurusunun 97 nci maddeye göre yayımlandığı 
tarihten itibaren, patent başvurusu veya faydalı model başvurusu sahibi, buluşa vaki tecavüzlerden 
dolayı dava açmaya yetkilidir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise 
başvurunun yayımlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötüniyetli olduğuna mahkeme tarafından 
hükmolunursa, yayımdan önce de tecavüzün varlığı kabul edilir. 

(4) Mahkeme, 99 uncu maddenin üçüncü veya yedinci fıkrası ile 143 üncü maddenin onuncu 
veya onikinci fıkrası uyarınca yapılan yayımdan önce, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak 
karar veremez.

ONUNCU KISIM
Faydalı Model

Faydalı model ile korunabilir buluşlar ve istisnaları
MADDE 142- (1) 83 üncü maddenin birinci fıkrası hükmüne göre yeni olan ve 83 üncü maddenin 

altıncı fıkrası kapsamında sanayiye uygulanabilen buluşlar, faydalı model verilerek korunur. 
(2) Faydalı modelin yenilik değerlendirmesinde, buluş konusuna katkı sağlamayan teknik 

özellikler dikkate alınmaz. 
(3) 82 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına ek olarak;
a) Kimyasal ve biyolojik maddelere veya kimyasal ve biyolojik usullere ya da bu usuller sonucu 

elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,
b) Eczacılıkla ilgili maddelere veya eczacılıkla ilgili usullere ya da bu usuller sonucu elde edilen 

ürünlere ilişkin buluşlar,
c) Biyoteknolojik buluşlar, 
ç) Usuller veya bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,
faydalı model ile korunmaz.
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Şekli inceleme, araştırma talebi, itiraz ve faydalı modelin verilmesi
MADDE 143- (1) 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unsurlardan herhangi birinin 

eksik olması halinde faydalı model başvurusu işleme alınmaz.
(2) İşleme alınan başvuruda 90 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen unsurlardan en az birinin 

eksik olması veya aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince unsurların yabancı dilde verilmesi halinde, 
bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde eksiklikler giderilir veya Türkçe 
çeviriler verilir. Aksi takdirde, başvuru geri çekilmiş sayılır.

(3) Enstitü, 90 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen unsurları tam olan veya ikinci fıkraya 
uygun olarak unsurları tamamlanan başvuruyu, 90 ıncı maddenin beşinci fıkrası ile yönetmelikle 
belirlenen diğer şekli şartlara uygunluk bakımından inceler.

(4) Başvurunun şekli şartlara uygun olmadığı anlaşılırsa başvuru sahibinden bildirim tarihinden 
itibaren iki ay içinde eksikliği gidermesi istenir. Eksikliğin bu süre içinde giderilmemesi halinde 
başvuru reddedilir.

(5) Başvuru sahibi başvuruyla birlikte veya bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren 
iki ay içinde ücretini ödeyerek araştırma talebinde bulunur. Aksi takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.

(6) Başvuru sahibinin, beşinci fıkraya veya 104 üncü maddenin birinci fıkrasına uygun olarak 
araştırma talebinde bulunması halinde araştırma raporu düzenlenir, başvuru sahibine bildirilir ve 
Bültende yayımlanır.

(7) Başvuru konusunun 142 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamına girdiği sonucuna varılırsa 
veya tarifnamenin ya da tüm istemlerin yeterince açık olmaması araştırma raporunun düzenlenmesini 
engelliyorsa araştırma raporu düzenlenmez ve başvuru sahibinden bu konudaki itirazlarını veya 
başvurudaki değişikliklerini, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde sunması istenir. Bu süre içinde 
itirazda bulunulmaması veya itirazın ya da yapılan değişikliklerin Enstitü tarafından kabul edilmemesi 
halinde başvuru reddedilir. İtirazın ve varsa yapılan değişikliklerin kabul edilmesi halinde araştırma 
raporu düzenlenir, başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.

(8) Araştırma raporunun yayımlanmasından itibaren üç ay içinde ilgili belgeleri de eklemek 
suretiyle araştırma raporunun içeriğine başvuru sahibi itiraz edebilir, üçüncü kişiler görüş bildirebilir.

(9) Başvuru sahibi tarafından itiraz edilmemesi veya üçüncü kişiler tarafından görüş bildirilmemesi 
durumunda sadece araştırma raporu, itiraz edilmesi veya görüş bildirilmesi durumundaysa araştırma 
raporu ve itirazlar veya görüşler değerlendirilir.

(10) Enstitü yaptığı değerlendirme sonucunda faydalı model verilmesine karar verirse bu karar 
başvuru sahibine bildirilir, karar ve faydalı model Bültende yayımlanır. Yapılan değerlendirme 
sonucunda faydalı modelin verilebilmesi için değişiklik yapılmasının gerekli olduğu durumda bildirim 
tarihinden itibaren iki ay içinde değişikliklerin yapılması istenir. Yapılan değişikliklerin kabul edilmesi 
halinde faydalı model verilmesine karar verilir, bu durum başvuru sahibine bildirilir, bu karar ve faydalı 
model Bültende yayımlanır. Değişikliklerin yapılmaması veya yapılan değişikliklerin Enstitü tarafından 
kabul edilmemesi halinde başvuru geri çekilmiş sayılır, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende 
yayımlanır. Faydalı modelin verilmesine ilişkin yayımdan sonra talep edilmesi ve belge düzenleme 
ücretinin ödenmesi halinde, düzenlenen belge faydalı model sahibine verilir.
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Şekli inceleme, araştırma talebi, itiraz ve faydalı modelin verilmesi
MADDE 143- (1) 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unsurlardan herhangi birinin 

eksik olması halinde faydalı model başvurusu işleme alınmaz. 
(2) Işleme alınan başvuruda 90 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen unsurlardan en az 

birinin eksik olması veya aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince unsurların yabancı dilde verilmesi 
halinde, bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde eksiklikler giderilir veya 
Türkçe çeviriler verilir. Aksi takdirde, başvuru geri çekilmiş sayılır. 

(3) Kurum, 90 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen unsurları tam olan veya ikinci fıkraya 
uygun olarak unsurları tamamlanan başvuruyu, 90 ıncı maddenin beşinci fıkrası ile yönetmelikle 
belirlenen diğer şekli şartlara uygunluk bakımından inceler.

(4) Başvurunun şekli şartlara uygun olmadığı anlaşılırsa başvuru sahibinden bildirim tarihinden 
itibaren iki ay içinde eksikliği gidermesi istenir. Eksikliğin bu süre içinde giderilmemesi halinde 
başvuru reddedilir.

(5) Başvuru sahibi başvuruyla birlikte veya herhangi bir bildirime gerek olmaksızın başvuru 
tarihinin kesinleşmesinden itibaren iki ay içinde ücretini ödeyerek ve yönetmelikte belirtilen şartlara 
uygun olarak araştırma talebinde bulunur. Aksi takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.

(6) Başvuru sahibinin, beşinci fıkraya veya 104 üncü maddenin birinci fıkrasına uygun olarak 
araştırma talebinde bulunması halinde araştırma raporu düzenlenir, başvuru sahibine bildirilir ve 
Bültende yayımlanır.

(7) Başvuru konusunun 142 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamına girdiği sonucuna varılırsa 
veya tarifnamenin ya da tüm istemlerin yeterince açık olmaması araştırma raporunun düzenlenmesini 
engelliyorsa araştırma raporu düzenlenmez ve başvuru sahibinden bu konudaki itirazlarını veya 
başvurudaki değişikliklerini, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde sunması istenir. Bu süre içinde 
itirazda bulunulmaması veya itirazın ya da yapılan değişikliklerin Kurum tarafından kabul edilmemesi 
halinde başvuru reddedilir. Itirazın ve varsa yapılan değişikliklerin kabul edilmesi halinde araştırma 
raporu düzenlenir, başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.

(8) Araştırma raporunun yayımlanmasından itibaren üç ay içinde ilgili belgeleri de eklemek 
suretiyle araştırma raporunun içeriğine başvuru sahibi itiraz edebilir, üçüncü kişiler görüş bildirebilir. 

(9) Başvuru sahibi tarafından itiraz edilmemesi veya üçüncü kişiler tarafından görüş bildirilmemesi 
durumunda sadece araştırma raporu, itiraz edilmesi veya görüş bildirilmesi durumundaysa araştırma 
raporu ve itirazlar veya görüşler değerlendirilir. 

(10) Kurum yaptığı değerlendirme sonucunda faydalı model verilmesine karar verirse bu karar 
başvuru sahibine bildirilir, karar ve faydalı model Bültende yayımlanır. Yapılan değerlendirme 
sonucunda faydalı modelin verilebilmesi için değişiklik yapılmasının gerekli olduğu durumda 
bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde değişikliklerin yapılması istenir. Yapılan değişikliklerin kabul 
edilmesi halinde faydalı model verilmesine karar verilir, bu durum başvuru sahibine bildirilir, bu 
karar ve faydalı model Bültende yayımlanır. Değişikliklerin yapılmaması veya yapılan değişikliklerin 
Kurum tarafından kabul edilmemesi halinde başvuru geri çekilmiş sayılır, bu karar başvuru sahibine 
bildirilir ve Bültende yayımlanır. Faydalı modelin verilmesine ilişkin yayımdan sonra talep edilmesi 
ve belge düzenleme ücretinin ödenmesi halinde, düzenlenen belge faydalı model sahibine verilir. 
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(11) Faydalı model verilmesinden sonra 99 uncu maddede belirlenen itiraz usulü işletilemez, 
sadece mahkemeden hükümsüzlük talep edilebilir.

(12) Enstitü yaptığı değerlendirme sonucunda başvurunun ve buna ilişkin buluşun bu Kanun 
hükümlerine uygun olmadığına karar verirse başvuru reddedilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve 
Bültende yayımlanır. Bu karara karşı, 100 üncü maddeye göre itiraz edilebilir.

(13) Faydalı modelin verilmiş olması, geçerliliği ve yararlılığı konusunda Enstitü tarafından 
garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz, Enstitünün sorumluluğunu da doğurmaz.

(14) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Faydalı modelin hükümsüzlüğü
MADDE 144- (1) Aşağıdaki hallerde faydalı modelin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme 

tarafından karar verilir.
a) Faydalı model konusu, 142 nci maddede belirtilen şartları taşımıyorsa.
b) Buluş, 92 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca, yeterince açıklanmamışsa.
c) Faydalı model konusu, başvurunun ilk halinin kapsamını aşıyorsa veya faydalı modelin, 91 inci 

maddeye göre yapılan bölünmüş bir başvuruya veya 110 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine 
göre yapılan bir başvuruya dayanması durumunda en önceki başvurunun ilk halinin kapsamını aşıyorsa.

ç) Faydalı model sahibinin, 109 uncu maddeye göre faydalı model isteme hakkına sahip olmadığı 
ispatlanmışsa.

(2) Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları faydalı modelin 
hükümsüzlüğünü isteyebilir. Faydalı model sahibinin 109 uncu maddeye göre faydalı model isteme 
hakkına sahip olmadığı nedeniyle faydalı modelin hükümsüzlüğü, ancak buluşu yapan veya halefleri 
tarafından istenebilir.

(3) Faydalı modelin hükümsüzlüğü davası, faydalı modelin koruma süresince veya hakkın sona 
ermesini izleyen beş yıl içinde, sicile faydalı model sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılabilir. Sicilde 
hak sahibi olarak görülen kişilerin davaya katılabilmelerini sağlamak için bu kişilere ayrıca tebligat 
yapılır.

(4) Faydalı model sahibinin, 109 uncu maddeye göre faydalı model isteme hakkına sahip 
bulunmadığı hakkındaki iddia, ancak buluşu yapan veya halefleri tarafından ileri sürülebilir. Bu 
durumda, 110 uncu madde hükümleri uygulanır.

(5) Hükümsüzlük nedenleri faydalı modelin sadece bir bölümüne ilişkin bulunuyorsa, sadece o 
bölümü etkileyen istem veya istemlerin iptali suretiyle, kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Bir istemin 
kısmen hükümsüzlüğüne karar verilemez.

(6) Kısmi hükümsüzlük sonucu, faydalı modelin iptal edilmeyen istem veya istemleri 142 nci 
madde hükümlerine uygun olması halinde faydalı model, bu istem veya istemler için geçerli kalır.

Patentler ile ilgili hükümlerin uygulanabilirliği ve çifte koruma
MADDE 145- (1) Faydalı modele ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı modelin özelliği 

ile çelişmediği takdirde bu Kanunda patentler için öngörülen hükümler, faydalı modeller hakkında da 
uygulanır.

(2) Aynı kişiye veya halefine, aynı buluş konusunda, aynı koruma kapsamıyla, birbirinden bağımsız 
olarak birden fazla patent veya faydalı model ya da bu belgelerin her ikisi verilmez.
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(11) Faydalı model verilmesinden sonra 99 uncu maddede belirlenen itiraz usulü işletilemez, 
sadece mahkemeden hükümsüzlük talep edilebilir.

(12) Kurum yaptığı değerlendirme sonucunda başvurunun ve buna ilişkin buluşun bu Kanun 
hükümlerine uygun olmadığına karar verirse başvuru reddedilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve 
Bültende yayımlanır. Bu karara karşı, 100 üncü maddeye göre itiraz edilebilir. 

(13) Faydalı modelin verilmiş olması, geçerliliği ve yararlılığı konusunda Kurum tarafından 
garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz, Kurumun sorumluluğunu da doğurmaz. 

(14) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Faydalı modelin hükümsüzlüğü
MADDE 144- (1) Aşağıdaki hallerde faydalı modelin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme 

tarafından karar verilir.
a) Faydalı model konusu, 142 nci maddede belirtilen şartları taşımıyorsa.
b) Buluş, 92 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca, yeterince açıklanmamışsa.
c) Faydalı model konusu, başvurunun ilk halinin kapsamını aşıyorsa veya faydalı modelin, 91 inci 

maddeye göre yapılan bölünmüş bir başvuruya veya 110 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine 
göre yapılan bir başvuruya dayanması durumunda en önceki başvurunun ilk halinin kapsamını aşıyorsa.

ç) Faydalı model sahibinin, 109 uncu maddeye göre faydalı model isteme hakkına sahip olmadığı 
ispatlanmışsa.

(2) Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları faydalı modelin 
hükümsüzlüğünü isteyebilir. Faydalı model sahibinin 109 uncu maddeye göre faydalı model isteme 
hakkına sahip olmadığı nedeniyle faydalı modelin hükümsüzlüğü, ancak buluşu yapan veya halefleri 
tarafından istenebilir.

(3) Faydalı modelin hükümsüzlüğü davası, faydalı modelin koruma süresince veya hakkın sona 
ermesini izleyen beş yıl içinde, sicile faydalı model sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılabilir. Sicilde 
hak sahibi olarak görülen kişilerin davaya katılabilmelerini sağlamak için bu kişilere ayrıca tebligat 
yapılır.

(4) Faydalı model sahibinin, 109 uncu maddeye göre faydalı model isteme hakkına sahip 
bulunmadığı hakkındaki iddia, ancak buluşu yapan veya halefleri tarafından ileri sürülebilir. Bu 
durumda, 110 uncu madde hükümleri uygulanır.

(5) Hükümsüzlük nedenleri faydalı modelin sadece bir bölümüne ilişkin bulunuyorsa, sadece o 
bölümü etkileyen istem veya istemlerin iptali suretiyle, kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Bir istemin 
kısmen hükümsüzlüğüne karar verilemez.

(6) Kısmi hükümsüzlük sonucu, faydalı modelin iptal edilmeyen istem veya istemleri 142 nci 
madde hükümlerine uygun olması halinde faydalı model, bu istem veya istemler için geçerli kalır.

Patentler ile ilgili hükümlerin uygulanabilirliği ve çifte koruma
MADDE 145- (1) Faydalı modele ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı modelin özelliği 

ile çelişmediği takdirde bu Kanunda patentler için öngörülen hükümler, faydalı modeller hakkında da 
uygulanır. 

(2) Aynı kişiye veya halefine, aynı buluş konusunda, aynı koruma kapsamıyla, birbirinden 
bağımsız olarak birden fazla patent veya faydalı model ya da bu belgelerin her ikisi verilmez.



‒ 332 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 341)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

BEŞİNCİ KİTAP
Ortak ve Diğer Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Ortak Hükümler

Süreler ve bildirimler
MADDE 146- (1) Sınai mülkiyet hakkına ilişkin, itirazlar da dahil olmak üzere Enstitü nezdinde 

yapılacak tüm işlemlerde uyulması gereken süre, bu Kanun veya ilgili yönetmelikte belirlenmemişse 
bildirim tarihinden itibaren iki aydır. Bu sürelere uyulmaması halinde talep yapılmamış sayılır.

Ortak temsilci
MADDE 147- (1) Sınai mülkiyet hakkının birden çok kişiye ait olması halinde, geri çekme ve 

vazgeçme talebi hariç olmak üzere, marka veya patent vekili atanmadığı durumlarda Enstitü nezdindeki 
tüm işlemler hak sahiplerince ortak temsilci olarak atanan hak sahibi tarafından yürütülür. Hak sahipleri 
tarafından ortak temsilci atanmaması durumunda, başvuru formunda adı geçen ilk hak sahibinin, ortak 
temsilci olduğu kabul edilir.

(2) Ortak temsilcinin yerleşim yerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olmaması durumunda, 
işlemler marka veya patent vekili vasıtasıyla yapılır.

(3) Ortak markalara ilişkin hükümler saklıdır.
Hukuki işlemler
MADDE 148- (1) Sınai mülkiyet hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu 

olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu 
olabilir. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hakkı; lisans, devir, intikal, haciz ve benzeri hukuki 
işlemlere konu olamaz ve teminat olarak gösterilemez.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hukuki işlemler işletmeden bağımsız olarak gerçekleştirilebilir.
(3) Sınai mülkiyet hakkının birden fazla sahibi olması durumunda sahiplerden birinin kendisine düşen 

payı tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşların önalım hakkı vardır. Yapılan 
satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara bildirilir. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği 
tarihin üzerinden üç ay ve her halde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Tarafların anlaşamaması 
halinde, önalım hakkı alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Önalım hakkı sahibi, adına payın devrine karar 
verilmeden önce, satış bedelini, mahkeme tarafından belirlenen süre içinde mahkemenin belirleyeceği 
yere nakden yatırmakla yükümlüdür. Cebri artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz.

(4) Hukuki işlemler, yazılı şekle tabidir. Devir sözleşmelerinin geçerliliği, ancak resmi şekilde 
yapılmış olmalarına bağlıdır.

(5) Hukuki işlemler taraflardan birinin talebi, ücretin ödenmesi ve yönetmelikle belirlenen diğer 
şartların yerine getirilmesi halinde sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. 115 inci madde hükümleri 
saklı kalmak üzere, sicile kaydedilmeyen hukuki işlemlerden doğan haklar iyiniyetli üçüncü kişilere 
karşı ileri sürülemez.

(6) Marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir.
(7) Garanti markasının veya ortak markanın devri ya da ortak marka için lisans verilmesi, sicile 

kayıt halinde geçerlidir.
(8) Bu maddede yer alan hükümler, sınai mülkiyet hakkı başvurularında da uygulanır.
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BEŞİNCİ KİTAP
Ortak ve Diğer Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Ortak Hükümler

Süreler ve bildirimler
MADDE 146- (1) Sınai mülkiyet hakkına ilişkin, itirazlar da dahil olmak üzere Kurum nezdinde 

yapılacak tüm işlemlerde uyulması gereken süre, bu Kanun veya ilgili yönetmelikte belirlenmemişse 
bildirim tarihinden itibaren iki aydır. Bu sürelere uyulmaması halinde talep yapılmamış sayılır. 

Ortak temsilci
MADDE 147- (1) Sınai mülkiyet hakkının birden çok kişiye ait olması halinde, geri çekme ve 

vazgeçme talebi hariç olmak üzere, marka veya patent vekili atanmadığı durumlarda Kurum nezdindeki 
tüm işlemler hak sahiplerince ortak temsilci olarak atanan hak sahibi tarafından yürütülür. Hak sahipleri 
tarafından ortak temsilci atanmaması durumunda, başvuru formunda adı geçen ilk hak sahibinin, ortak 
temsilci olduğu kabul edilir.

(2) Ortak temsilcinin yerleşim yerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olmaması durumunda, 
işlemler marka veya patent vekili vasıtasıyla yapılır.

(3) Ortak markalara ilişkin hükümler saklıdır. 
Hukuki işlemler
MADDE 148- (1) Sınai mülkiyet hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu 

olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu 
olabilir. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hakkı; lisans, devir, intikal, haciz ve benzeri hukuki 
işlemlere konu olamaz ve teminat olarak gösterilemez.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hukuki işlemler işletmeden bağımsız olarak gerçekleştirilebilir. 
(3) Sınai mülkiyet hakkının birden fazla sahibi olması durumunda sahiplerden birinin kendisine düşen 

payı tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşların önalım hakkı vardır. Yapılan 
satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara bildirilir. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği 
tarihin üzerinden üç ay ve her halde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Tarafların anlaşamaması 
halinde, önalım hakkı alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Önalım hakkı sahibi, adına payın devrine karar 
verilmeden önce, satış bedelini, mahkeme tarafından belirlenen süre içinde mahkemenin belirleyeceği 
yere nakden yatırmakla yükümlüdür. Cebri artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz.

(4) Hukuki işlemler, yazılı şekle tabidir. Devir sözleşmelerinin geçerliliği, ancak noter tarafından 
onaylanmış şekilde yapılmış olmalarına bağlıdır.

(5) Hukuki işlemler taraflardan birinin talebi, ücretin ödenmesi ve yönetmelikle belirlenen diğer 
şartların yerine getirilmesi halinde sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. 115 inci madde hükümleri 
saklı kalmak üzere, sicile kaydedilmeyen hukuki işlemlerden doğan haklar iyiniyetli üçüncü kişilere 
karşı ileri sürülemez.

(6)  Marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir.
(7) Garanti markasının veya ortak markanın devri ya da ortak marka için lisans verilmesi, sicile 

kayıt halinde geçerlidir.
(8) Bu maddede yer alan hükümler, sınai mülkiyet hakkı başvurularında da uygulanır.
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Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri sürebileceği talepler
MADDE 149- (1) Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, mahkemeden aşağıdaki 

taleplerde bulunabilir.
a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti.
b) Muhtemel tecavüzün önlenmesi.
c) Tecavüz fiillerinin durdurulması.
ç) Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini.
d) Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan 

cihaz, makine gibi araçlara elkonulması.
e) (d) bendi uyarınca elkonulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının 

tanınması.
f) Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar tecavüz edene 

ait olmak üzere (d) bendine göre elkonulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin 
değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi 
için kaçınılmaz ise imhası.

g) Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması halinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere 
kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesi veya 
ilgililere tebliğ edilmesi.

(2) Birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen talebin kabulü durumunda, söz konusu ürün, cihaz ve 
makinelerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değerin kabul edilen tazminat miktarını aşması 
halinde, aşan kısım hak sahibince karşı tarafa ödenir.

(3) Birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen talebin kabulü durumunda ilanın şekli ve kapsamı 
kararda tespit edilir. İlan hakkı, kararın kesinleşmesinden sonra üç ay içinde talep edilmezse düşer.

(4) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları bakımından manevi zararın tazmini talep edilemez.

Tazminat
MADDE 150- (1) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyen kişiler, hak sahibinin 

zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
(2) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi durumunda, hakka konu ürün veya hizmetlerin, 

tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi, bu şekilde üretilen ürünlerin temin 
edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda sınai mülkiyet hakkının itibarı 
zarara uğrarsa, bu nedenle ayrıca tazminat istenebilir.

(3) Hak sahibi, sınai mülkiyet hakkının ihlali iddiasına dayalı tazminat davası açmadan önce, 
delillerin tespiti ya da açılmış tazminat davasında uğramış olduğu zarar miktarının belirlenebilmesi için, 
sınai mülkiyet hakkının kullanılması ile ilgili belgelerin, tazminat yükümlüsü tarafından mahkemeye 
sunulması konusunda karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.

Yoksun kalınan kazanç
MADDE 151- (1) Hak sahibinin uğradığı zarar, fiili kaybı ve yoksun kalınan kazancı kapsar.
(2) Yoksun kalınan kazanç, zarar gören hak sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme 

usullerinden biri ile hesaplanır.
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Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri sürebileceği talepler
MADDE 149- (1) Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, mahkemeden aşağıdaki 

taleplerde bulunabilir.
a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti.
b) Muhtemel tecavüzün önlenmesi.
c) Tecavüz fiillerinin durdurulması.
ç) Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini. 
d) Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan 

cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek 
şekilde, elkonulması.

e) (d) bendi uyarınca elkonulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının 
tanınması.

f) Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar tecavüz edene 
ait olmak üzere (d) bendine göre elkonulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin 
değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi 
için kaçınılmaz ise imhası.

g) Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması halinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere 
kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesi veya 
ilgililere tebliğ edilmesi.

(2) Birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen talebin kabulü durumunda, söz konusu ürün, cihaz ve 
makinelerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değerin kabul edilen tazminat miktarını aşması 
halinde, aşan kısım hak sahibince karşı tarafa ödenir.

(3) Birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen talebin kabulü durumunda ilanın şekli ve kapsamı 
kararda tespit edilir. Ilan hakkı, kararın kesinleşmesinden sonra üç ay içinde talep edilmezse düşer. 

(4) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları bakımından manevi zararın tazmini talep edilemez.
Tazminat
MADDE 150- (1) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyen kişiler, hak sahibinin 

zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
(2) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi durumunda, hakka konu ürün veya hizmetlerin, 

tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi, bu şekilde üretilen ürünlerin temin 
edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda sınai mülkiyet hakkının itibarı 
zarara uğrarsa, bu nedenle ayrıca tazminat istenebilir.

(3) Hak sahibi, sınai mülkiyet hakkının ihlali iddiasına dayalı tazminat davası açmadan önce, 
delillerin tespiti ya da açılmış tazminat davasında uğramış olduğu zarar miktarının belirlenebilmesi için, 
sınai mülkiyet hakkının kullanılması ile ilgili belgelerin, tazminat yükümlüsü tarafından mahkemeye 
sunulması konusunda karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. 

Yoksun kalınan kazanç
MADDE 151- (1) Hak sahibinin uğradığı zarar, fiili kaybı ve yoksun kalınan kazancı kapsar.
(2) Yoksun kalınan kazanç, zarar gören hak sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme 

usullerinden biri ile hesaplanır.



‒ 336 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 341)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

a) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği 
muhtemel gelir.

b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç. 
c) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun şekilde 

kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeli.
(3) Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, özellikle sınai mülkiyet hakkının ekonomik önemi 

veya tecavüz sırasında sınai mülkiyet hakkına ilişkin lisansların sayısı, süresi ve çeşidi, ihlalin nitelik 
ve boyutu gibi etkenler gözönünde tutulur.

(4) Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, ikinci fıkranın (a) veya (b) bentlerinde belirtilen 
değerlendirme usullerinden birinin seçilmiş olması halinde, mahkeme ürüne ilişkin talebin oluşmasında 
sınai mülkiyet hakkının belirleyici etken olduğu kanaatine varırsa, kazancın hesaplanmasında 
hakkaniyete uygun bir payın daha eklenmesine karar verir.

(5) Mahkeme, patent haklarına tecavüz halinde, patent sahibinin bu Kanunda öngörülen patenti 
kullanma yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğu kanaatine varırsa yoksun kalınan kazanç, ikinci 
fıkranın (c) bendine göre hesaplanır.

(6) Coğrafi işarete veya geleneksel ürün adına tecavüz halinde bu madde hükmü uygulanmaz.
Hakkın tüketilmesi
MADDE 152- (1) Sınai mülkiyet hakkı korumasına konu ürünlerin, hak sahibi veya onun izni 

ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmasından sonra bu ürünlerle ilgili fiiller hakkın kapsamı 
dışında kalır.

(2) Marka sahibi, birinci fıkra hükmü kapsamına giren ürünlerin üçüncü kişiler tarafından 
değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanılmasını önleme hakkına sahiptir.

Dava açılamayacak kişiler
MADDE 153- (1) Sınai mülkiyet hakkı sahibi, hakkına tecavüz eden tarafından piyasaya sürülmüş 

ürünleri kişisel ihtiyaçları ölçüsünde elinde bulunduran veya kullanan kişilere karşı, bu Kanunda yer 
alan hukuk davalarını açamaz veya ceza davası açılması için şikâyette bulunamaz.

(2) Sınai mülkiyet hakkı sahibi, sebep olduğu zarardan dolayı kendisine tazminat ödeyen kişi 
tarafından, sınai mülkiyet hakkı sahibinin elkoymaması nedeniyle piyasaya sürülmüş ürünleri ticari 
amaçla kullanan kişilere karşı, bu Kanunda yer alan hukuk davalarını açamaz veya ceza davası açılması 
için şikâyette bulunamaz.

Tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava ve şartları
MADDE 154- (1) Menfaati olan herkes, Türkiye’de giriştiği veya girişeceği ticari veya sınai 

faaliyetin ya da bu amaçla yapmış olduğu ciddi ve fiili girişimlerin sınai mülkiyet hakkına tecavüz 
teşkil edip etmediği hususunda, hak sahibinden görüşlerini bildirmesini talep eder. Bu talebin 
tebliğinden itibaren bir ay içinde cevap verilmemesi veya verilen cevabın menfaat sahibi tarafından 
kabul edilmemesi halinde, menfaat sahibi, hak sahibine karşı fiillerinin tecavüz teşkil etmediğine karar 
verilmesi talebiyle dava açabilir. Bu dava, kendisine karşı tecavüz davası açılmış bir kişi tarafından 
açılamaz.

(2) Birinci fıkra uyarınca açılan dava, sicile kayıtlı tüm hak sahiplerine tebliğ edilir.
(3) Birinci fıkra uyarınca açılan dava, hükümsüzlük davasıyla birlikte de açılabilir.
(4) Mahkeme, 99 uncu maddenin üçüncü veya yedinci fıkrası ile 143 üncü maddenin onuncu 
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a) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği 
muhtemel gelir.

b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç.
c) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun şekilde 

kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeli.
(3) Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, özellikle sınai mülkiyet hakkının ekonomik önemi 

veya tecavüz sırasında sınai mülkiyet hakkına ilişkin lisansların sayısı, süresi ve çeşidi, ihlalin nitelik 
ve boyutu gibi etkenler göz önünde tutulur.

(4) Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, ikinci fıkranın (a) veya (b) bentlerinde belirtilen 
değerlendirme usullerinden birinin seçilmiş olması halinde, mahkeme ürüne ilişkin talebin oluşmasında 
sınai mülkiyet hakkının belirleyici etken olduğu kanaatine varırsa, kazancın hesaplanmasında 
hakkaniyete uygun bir payın daha eklenmesine karar verir.

(5) Mahkeme, patent haklarına tecavüz halinde, patent sahibinin bu Kanunda öngörülen patenti 
kullanma yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğu kanaatine varırsa yoksun kalınan kazanç, ikinci 
fıkranın (c) bendine göre hesaplanır.

(6) Coğrafi işarete veya geleneksel ürün adına tecavüz halinde bu madde hükmü uygulanmaz.
Hakkın tüketilmesi
MADDE 152- (1) Sınai mülkiyet hakkı korumasına konu ürünlerin, hak sahibi veya onun izni 

ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmasından sonra bu ürünlerle ilgili fiiller hakkın kapsamı 
dışında kalır. 

(2) Marka sahibi, birinci fıkra hükmü kapsamına giren ürünlerin üçüncü kişiler tarafından 
değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanılmasını önleme hakkına sahiptir. 

Dava açılamayacak kişiler
MADDE 153- (1) Sınai mülkiyet hakkı sahibi, hakkına tecavüz eden tarafından piyasaya sürülmüş 

ürünleri kişisel ihtiyaçları ölçüsünde elinde bulunduran veya kullanan kişilere karşı, bu Kanunda yer 
alan hukuk davalarını açamaz veya ceza davası açılması için şikâyette bulunamaz.

(2) Sınai mülkiyet hakkı sahibi, sebep olduğu zarardan dolayı kendisine tazminat ödeyen kişi 
tarafından, sınai mülkiyet hakkı sahibinin elkoymaması nedeniyle piyasaya sürülmüş ürünleri ticari 
amaçla kullanan kişilere karşı, bu Kanunda yer alan hukuk davalarını açamaz veya ceza davası açılması 
için şikâyette bulunamaz.

Tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava ve şartları
MADDE 154- (1) Menfaati olan herkes, Türkiye’de giriştiği veya girişeceği ticari veya sınai 

faaliyetin ya da bu amaçla yapmış olduğu ciddi ve fiili girişimlerin sınai mülkiyet hakkına tecavüz 
teşkil edip etmediği hususunda, hak sahibinden görüşlerini bildirmesini talep edebilir. Bu talebin 
tebliğinden itibaren bir ay içinde cevap verilmemesi veya verilen cevabın menfaat sahibi tarafından 
kabul edilmemesi halinde, menfaat sahibi, hak sahibine karşı fiillerinin tecavüz teşkil etmediğine karar 
verilmesi talebiyle dava açabilir. Bildirimin yapılmış olması, açılacak davada dava şartı olarak aranmaz. 
Bu dava, kendisine karşı tecavüz davası açılmış bir kişi tarafından açılamaz.

(2) Birinci fıkra uyarınca açılan dava, sicile kayıtlı tüm hak sahiplerine tebliğ edilir.
(3) Birinci fıkra uyarınca açılan dava, hükümsüzlük davasıyla birlikte de açılabilir.
(4) Mahkeme, 99 uncu maddenin üçüncü veya yedinci fıkrası ile 143 üncü maddenin onuncu 
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veya onikinci fıkrası uyarınca yapılan yayımdan önce, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak 
karar veremez.

Önceki tarihli hakların etkisi
MADDE 155- (1) Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan 

veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai 
mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.

Görevli ve yetkili mahkeme
MADDE 156- (1) Bu Kanunda öngörülen davalarda görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk 

mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleridir. Bu mahkemeler tek hâkimli olarak görev 
yaparlar.

(2) Enstitünün bu Kanun hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve 
Enstitünün kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Enstitü aleyhine açacakları davalarda görevli ve 
yetkili mahkeme, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir.

(3) Sınai mülkiyet hakkı sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında 
yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin 
etkilerinin görüldüğü yer mahkemesidir.

(4) Davacının Türkiye’de yerleşim yeri bulunmaması halinde yetkili mahkeme, davanın açıldığı 
tarihte sicilde kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmişse Enstitü 
merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.

(5) Üçüncü kişiler tarafından sınai mülkiyet hakkı sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili 
mahkeme, davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesidir. Sınai mülkiyet hakkı başvurusu 
veya sınai mülkiyet hak sahibinin Türkiye’de yerleşim yeri bulunmaması halinde, dördüncü fıkra 
hükmü uygulanır.

Zamanaşımı
MADDE 157- (1) Sınai mülkiyet hakkı veya geleneksel ürün adından doğan özel hukuka ilişkin 

taleplerde, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri 
uygulanır.

Lisans alanın dava açması ve şartları
MADDE 158- (1) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir 

kişi tarafından sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi durumunda, hak sahibinin bu Kanun uyarınca 
açabileceği davaları, kendi adına açabilir.

(2) İnhisari olmayan lisans alan, sınai mülkiyet hakkına tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı 
sözleşmede açıkça sınırlandırılmamışsa, yapacağı bildirimle, gereken davayı açmasını hak sahibinden 
ister. Hak sahibinin, bu talebi kabul etmemesi veya bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde talep 
edilen davayı açmaması halinde, lisans alan, yaptığı bildirimi de ekleyerek, kendi adına ve kendi 
menfaatlerinin gerektirdiği ölçüde dava açabilir. Bu fıkra uyarınca dava açan lisans alanın, dava açtığını 
hak sahibine bildirmesi gerekir.
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veya onikinci fıkrası uyarınca yapılan yayımdan önce, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak 
karar veremez.

Önceki tarihli hakların etkisi
MADDE 155- (1) Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan 

veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai 
mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.

Görevli ve yetkili mahkeme
MADDE 156- (1) Bu Kanunda öngörülen davalarda görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk 

mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir. Bu mahkemeler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca 
lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî 
Yargı Ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında 
Kanun hükümlerine göre belirlenir. Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde 
bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince; fikri ve sınai 
haklar ceza mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o 
yerdeki asliye ceza mahkemesince bakılır.

(2) Kurumun bu Kanun hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve 
Kurumun kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Kurum aleyhine açacakları davalarda görevli ve 
yetkili mahkeme, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir.

(3) Sınai mülkiyet hakkı sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında 
yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin 
etkilerinin görüldüğü yer mahkemesidir.

(4) Davacının Türkiye’de yerleşim yeri bulunmaması halinde yetkili mahkeme, davanın açıldığı 
tarihte sicilde kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmişse Kurum 
merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.

(5) Üçüncü kişiler tarafından sınai mülkiyet hakkı sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili 
mahkeme, davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesidir. Sınai mülkiyet hakkı başvurusu 
veya sınai mülkiyet hak sahibinin Türkiye’de yerleşim yeri bulunmaması halinde, dördüncü fıkra 
hükmü uygulanır. 

Zamanaşımı
MADDE 157- (1) Sınai mülkiyet hakkı veya geleneksel ürün adından doğan özel hukuka ilişkin 

taleplerde, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri 
uygulanır. 

Lisans alanın dava açması ve şartları 
MADDE 158- (1) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir 

kişi tarafından sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi durumunda, hak sahibinin bu Kanun uyarınca 
açabileceği davaları, kendi adına açabilir. 

(2) Inhisari olmayan lisans alan, sınai mülkiyet hakkına tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı 
sözleşmede açıkça sınırlandırılmamışsa, yapacağı bildirimle, gereken davayı açmasını hak sahibinden 
ister. Hak sahibinin, bu talebi kabul etmemesi veya bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde talep 
edilen davayı açmaması halinde, lisans alan, yaptığı bildirimi de ekleyerek, kendi adına ve kendi 
menfaatlerinin gerektirdiği ölçüde dava açabilir. Bu fıkra uyarınca dava açan lisans alanın, dava açtığını 
hak sahibine bildirmesi gerekir. 
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(3) Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesinin varlığı halinde ve söz konusu sürenin geçmesinden 
önce, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. Mahkemenin tedbir kararı verdiği 
hallerde talepte bulunan lisans sahibi dava açmaya da yetkilidir. Bu halde ikinci fıkradaki şartlar 
yargılama devam ederken tamamlanır.

İhtiyati tedbir talebi ve ihtiyati tedbirin niteliği
MADDE 159- (1) Bu Kanun uyarınca dava açma hakkı olan kişiler, dava konusu kullanımın, 

ülke içinde kendi sınai mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde gerçekleşmekte olduğunu 
veya gerçekleşmesi için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartıyla, verilecek hükmün 
etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.

(2) İhtiyati tedbirler özellikle aşağıda belirtilen tedbirleri kapsamalıdır.
a) Davacının sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin önlenmesi ve durdurulması.
b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen tecavüze konu ürünlere, 

bunların üretiminde münhasıran kullanılan vasıtalara ya da patenti verilmiş usulün icrasında kullanılan 
vasıtalara, Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi alanlar dahil, 
bulundukları her yerde elkonulması ve bunların saklanması.

c) Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi.
(3) İhtiyati tedbirlerle ilgili bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda 12/1/2011 tarihli ve 6100 

sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır.

İşlem yetkisi olan kişiler ve tebligat
MADDE 160- (1) Gerçek veya tüzel kişiler ile bu kişiler tarafından yetkilendirilmiş sicile kayıtlı 

marka veya patent vekilleri Enstitü nezdinde işlem yapabilir.
(2) Tüzel kişiler, yetkili organları tarafından tayin edilen gerçek kişi veya kişilerce temsil edilir.
(3) Yerleşim yeri yurtdışında bulunan kişiler ancak marka veya patent vekilleri tarafından temsil 

edilir. Vekille temsil edilmeksizin asil tarafından gerçekleştirilen işlemler, yapılmamış sayılır.
(4) Marka veya patent vekili tayin edilmesi halinde, tüm işlemler vekil tarafından yapılır. Vekile 

yapılan tebligat asile yapılmış sayılır.
(5) Enstitü gerekli gördüğü hallerde vekilin yetkisini gösteren vekaletnamenin aslı ya da onaylı 

suretinin sunulmasını isteyebilir.
(6) Bu Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı 

Tebligat Kanununun 7/a maddesinde düzenlenen elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın, 
tebligat yapılacak kişinin onayı alınmak şartıyla ve Enstitü tarafından gerçek veya tüzel kişi için tahsis 
edilen elektronik posta kutusuna konulmak suretiyle elektronik ortamda tebliğ edilir. Bu şekilde yapılan 
tebligatlar, tebligat konusu belgenin posta kutusuna konulmasını müteakip muhatabın, posta kutusuna 
ilk giriş yaptığı tarihte ve her halde belgenin posta kutusuna konulduğu tarihi izleyen onuncu günün 
sonunda yapılmış sayılır.

(7) Bu Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak ilanen tebligatlar, 7201 sayılı Kanunun ilanen 
tebligatın şekline ilişkin 29 uncu madde hükmüne bağlı kalmaksızın ilgili Bülten üzerinden yapılır. Bu 
şekilde yapılan tebligatlar, Bültenin yayımı tarihinden yedi gün sonra yapılmış sayılır.

(8) Enstitü, elektronik ortamda yapılacak başvuru ve tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı 
kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, başvuruların, taleplerin ve tebligatların elektronik 
ortamda yapılması zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ yapılacaklar ile elektronik 
ortamdaki başvuru ve tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
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(3) Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesinin varlığı halinde ve söz konusu sürenin geçmesinden 
önce, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. Mahkemenin tedbir kararı verdiği 
hallerde talepte bulunan lisans sahibi dava açmaya da yetkilidir. Bu halde ikinci fıkradaki şartlar 
yargılama devam ederken tamamlanır.

İhtiyati tedbir talebi ve ihtiyati tedbirin niteliği
MADDE 159- (1) Bu Kanun uyarınca dava açma hakkı olan kişiler, dava konusu kullanımın, 

ülke içinde kendi sınai mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde gerçekleşmekte olduğunu 
veya gerçekleşmesi için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartıyla, verilecek hükmün 
etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.

(2) Ihtiyati tedbirler özellikle aşağıda belirtilen tedbirleri kapsamalıdır.
a) Davacının sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin önlenmesi ve durdurulması.
b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen tecavüze konu ürünlere, 

bunların üretiminde münhasıran kullanılan vasıtalara ya da patenti verilmiş usulün icrasında kullanılan 
vasıtalara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde, Türkiye 
sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi alanlar dahil, bulundukları her yerde 
elkonulması ve bunların saklanması.

c) Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi.
(3) Ihtiyati tedbirlerle ilgili bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda 12/1/2011 tarihli ve 6100 

sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır.
İşlem yetkisi olan kişiler ve tebligat
MADDE 160- (1) Gerçek veya tüzel kişiler ile bu kişiler tarafından yetkilendirilmiş sicile kayıtlı 

marka veya patent vekilleri Kurum nezdinde işlem yapabilir. 
(2) Tüzel kişiler, yetkili organları tarafından tayin edilen gerçek kişi veya kişilerce temsil edilir.
(3) Yerleşim yeri yurtdışında bulunan kişiler ancak marka veya patent vekilleri tarafından temsil 

edilir. Vekille temsil edilmeksizin asil tarafından gerçekleştirilen işlemler, yapılmamış sayılır.
(4) Marka veya patent vekili tayin edilmesi halinde, tüm işlemler vekil tarafından yapılır. Vekile 

yapılan tebligat asile yapılmış sayılır.
(5) Kurum gerekli gördüğü hallerde vekilin yetkisini gösteren vekaletnamenin aslı ya da onaylı 

suretinin sunulmasını isteyebilir. 
(6) Bu Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı 

Tebligat Kanununun 7/a maddesinde düzenlenen elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın,  
tebligat yapılacak kişinin onayı alınmak şartıyla ve Kurum tarafından gerçek veya tüzel kişi için tahsis 
edilen elektronik posta kutusuna konulmak suretiyle elektronik ortamda tebliğ edilir. Bu şekilde yapılan 
tebligatlar, tebligat konusu belgenin posta kutusuna konulmasını müteakip muhatabın, posta kutusuna 
ilk giriş yaptığı tarihte ve her halde belgenin posta kutusuna konulduğu tarihi izleyen onuncu günün 
sonunda yapılmış sayılır. 

(7) Bu Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak ilanen tebligatlar, 7201 sayılı Kanunun ilanen 
tebligatın şekline ilişkin 29 uncu madde hükmüne bağlı kalmaksızın ilgili Bülten üzerinden yapılır. Bu 
şekilde yapılan tebligatlar, Bültenin yayımı tarihinden yedi gün sonra yapılmış sayılır. 

(8) Kurum, elektronik ortamda yapılacak başvuru ve tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı 
kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, başvuruların, taleplerin ve tebligatların elektronik 
ortamda yapılması zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ yapılacaklar ile elektronik 
ortamdaki başvuru ve tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
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Ücretler, ödenme süreleri ve sonuçları
MADDE 161- (1) Sınai mülkiyet hakkının verilmesi veya tescili ile ilgili işlemler için ödenmesi 

gereken ücretlerin ödendiğine ilişkin bilginin süresi içinde Enstitüye sunulmaması halinde sınai 
mülkiyet hakkı başvurusu geri çekilmiş sayılır.

(2) Sicile kayıtlı sınai mülkiyet hakkıyla ilgili olarak birinci fıkra dışında kalan işlemler için 
ödenmesi gereken ücretlerin ödendiğine ilişkin bilginin süresi içinde Enstitüye sunulmaması halinde 
ilgili talep yapılmamış sayılır.

(3) 15 inci, 18 inci, 20 nci, 23 üncü ve 69 uncu maddeler hariç olmak üzere, başvuru veya sınai 
mülkiyet hakkıyla ilgili işlemler için ödenmesi gereken ücretin eksik ödenmesi durumunda, söz 
konusu eksik ücret miktarı Enstitü tarafından talep sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren bir 
ay içinde eksik ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Enstitüye sunulmaması halinde birinci ve ikinci fıkra 
hükümleri uygulanır.

(4) Aksi öngörülmediği sürece, ödenen ücretlerin iadesi yapılmaz ve ödenmiş olan ücretler 
Enstitüye gelir kaydedilir.

Kararların uygulanması
MADDE 162- (1) Kurul kararlarının iptali veya hükümsüzlük istemli davalarda verilen kararlar 

kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu hüküm, ilamın ferileri hakkında da uygulanır.
Hızlı imha prosedürü
MADDE 163- (1) Bu Kanunda yer alan suçlar sebebiyle elkonulan veya muhafaza altına alınan 

suça konu eşyanın sayısı, ebadı veya niteliği gibi nedenlerle emanet bürosunda muhafaza edilemeyecek 
olması halinde, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda numune alınması mümkün olan eşyadan 
yeteri kadar numune alınmasını müteakip geri kalan suç eşyası mahallin maliye teşkilatına gönderilir. 
Numunelerle birlikte elkonulan eşyanın miktarı, cinsi, ebadı gibi tüm bilgilerini içeren tutanak 
Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca numune alınmak suretiyle mahallin maliye teşkilatına teslim edilen suça 
konu eşyanın, zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı ya 
da muhafazasının ciddi külfet oluşturması halinde bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra, soruşturma 
aşamasında Cumhuriyet savcısının talebi üzerine hâkim, kovuşturma aşamasında hükümden önce 
mahkeme tarafından imhasına karar verilir. İmha işlemleri Cumhuriyet savcısının başkanlığında maliye 
teşkilatınca oluşturulan üç kişilik komisyon huzurunda yapılır ve buna dair tutanak tanzim edilir.

Geleneksel ürün adlarına uygulanacak hükümler
MADDE 164- (1) 146 ncı, 147 nci, 149 uncu, 150 nci, 152 nci, 153 üncü, 154 üncü, 156 ncı, 159 

uncu ve 161 inci madde hükümleri geleneksel ürün adları hakkında da uygulanır.
Yönetmelik
MADDE 165- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Enstitü tarafından yürürlüğe 

konulur.
İKİNCİ KISIM 
Diğer Hükümler

MADDE 166- 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (i) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“a) Patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ile 
entegre devre topografyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması 
ile ilgili işlemleri yapar,”
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Ücretler, ödenme süreleri ve sonuçları
MADDE 161- (1) Sınai mülkiyet hakkının verilmesi veya tescili ile ilgili işlemler için ödenmesi 

gereken ücretlerin ödendiğine ilişkin bilginin süresi içinde Kuruma sunulmaması halinde sınai mülkiyet 
hakkı başvurusu geri çekilmiş sayılır.

(2) Sicile kayıtlı sınai mülkiyet hakkıyla ilgili olarak birinci fıkra dışında kalan işlemler için 
ödenmesi gereken ücretlerin ödendiğine ilişkin bilginin süresi içinde Kuruma sunulmaması halinde 
ilgili talep yapılmamış sayılır.

(3) 15 inci, 18 inci, 20 nci, 23 üncü ve 69 uncu maddeler hariç olmak üzere, başvuru veya sınai 
mülkiyet hakkıyla ilgili işlemler için ödenmesi gereken ücretin eksik ödenmesi durumunda, söz konusu 
eksik ücret miktarı Kurum tarafından talep sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde 
eksik ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması halinde birinci ve ikinci fıkra hükümleri 
uygulanır. 

(4) Aksi öngörülmediği sürece, ödenen ücretlerin iadesi yapılmaz ve ödenmiş olan ücretler Kuruma 
gelir kaydedilir.

Kararların uygulanması
MADDE 162- (1) Kurul kararlarının iptali veya hükümsüzlük istemli davalarda verilen kararlar 

kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu hüküm, ilamın ferileri hakkında da uygulanır.
Hızlı imha prosedürü
MADDE 163- (1) Bu Kanunda yer alan suçlar sebebiyle elkonulan veya muhafaza altına alınan 

suça konu eşyanın sayısı, ebadı veya niteliği gibi nedenlerle emanet bürosunda muhafaza edilemeyecek 
olması halinde, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda numune alınması mümkün olan eşyadan 
yeteri kadar numune alınmasını müteakip geri kalan suç eşyası mahallin maliye teşkilatına gönderilir. 
Numunelerle birlikte elkonulan eşyanın miktarı, cinsi, ebadı gibi tüm bilgilerini içeren tutanak 
Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca numune alınmak suretiyle mahallin maliye teşkilatına teslim edilen suça 
konu eşyanın, zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı ya 
da muhafazasının ciddi külfet oluşturması halinde bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra, soruşturma 
aşamasında Cumhuriyet savcısının talebi üzerine hâkim, kovuşturma aşamasında hükümden önce 
mahkeme tarafından imhasına karar verilir. Imha işlemleri Cumhuriyet savcısının başkanlığında maliye 
teşkilatınca oluşturulan üç kişilik komisyon huzurunda yapılır ve buna dair tutanak tanzim edilir.

Geleneksel ürün adlarına uygulanacak hükümler
MADDE 164- (1) 146 ncı, 147 nci, 149 uncu, 150 nci, 152 nci, 153 üncü, 154 üncü, 156 ncı, 159 

uncu ve 161 inci madde hükümleri geleneksel ürün adları hakkında da uygulanır.
Yönetmelik 
MADDE 165- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Kurum tarafından yürürlüğe 

konulur. 
İKİNCİ KISIM
Diğer Hükümler

MADDE 166- 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (i) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

 “a) Patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ile 
entegre devre topoğrafyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması 
ile ilgili işlemleri yapar,”
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“e) Sınai mülkiyet alanında Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle ilişkileri 
yürütür, işbirliğinde bulunur,”

“i) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak yayınlar yapar,”
“k) Sınai mülkiyet alanında yurt içinde ve yurt dışında kişi ve kuruluşlara eğitim verilmesine 

yönelik çalışmalar yapar, görev alanına giren konularla ilgili eğitim faaliyetlerini ve akademik 
çalışmaları destekler,” 

MADDE 167- 5000 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7- Enstitünün Danışma Kurulu; Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 
Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve en fazla üyeye sahip işçi 
ve işveren sendikaları konfederasyonlarından birer üye ve Yükseköğretim Kurulunca üniversitelerden 
belirlenecek beş üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu ihtiyaca göre, Danışma Kurulu toplantılarına uzman kişileri çağırabilir.
Danışma Kurulu üyeliklerinin süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.
Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Toplantılara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı veya 

görevlendireceği kişi başkanlık eder.”
MADDE 168- 5000 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.
“Fikri Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi
MADDE 10- Fikri mülkiyet haklarına ilişkin eğitim, danışmanlık ve araştırma faaliyetlerini 

yürütmek amacıyla Fikri Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi kurulmuştur. Eğitim Merkezi bünyesinde 
telif haklarına ilişkin eğitim faaliyetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı; sınai mülkiyet haklarına ilişkin 
eğitim faaliyetleri ise Enstitü tarafından gerçekleştirilir. Eğitim Merkezine ilişkin giderler ilgisine göre 
Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Enstitü tarafından karşılanır.

Fikri Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezinde yürütülecek eğitim ve araştırma faaliyetlerine ilişkin 
planlama ve danışmanlık yapmak üzere Yürütme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul; Enstitüden bir temsilci, 
Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili biriminden bir temsilci, biri sınai mülkiyet hakları diğeri telif 
hakları konusunda uzman iki üniversite öğretim üyesi, bir patent veya marka vekili, telif hakları alanında 
faaliyet gösteren bir sektör temsilcisi ve muvafakati alınmak kaydıyla Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun ilgili dairesi tarafından belirlenen fikri ve sınai haklar hukuk veya ceza mahkemelerinde 
görev yapan bir hâkim olmak üzere yedi üyeden oluşur. Yürütme Kurulu toplantıları, Enstitü temsilcisi 
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisinin eş başkanlığında yapılır. Öğretim üyesi olan üyeler, ilgisine 
göre Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Enstitünün talebi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından; 
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“e) Sınai mülkiyet alanında Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle ilişkileri 
yürütür, işbirliğinde bulunur,”

“i) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak yayınlar yapar,”
“k) Sınai mülkiyet alanında yurt içinde ve yurt dışında kişi ve kuruluşlara eğitim verilmesine 

yönelik çalışmalar yapar, görev alanına giren konularla ilgili eğitim faaliyetlerini ve akademik 
çalışmaları destekler,”

MADDE 167- 5000 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7- Kurumun Danışma Kurulu; Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, Içişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Orman ve Su Işleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli Işletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme Idaresi Başkanlığı, Türkiye Ihracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 
Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve en fazla üyeye sahip işçi ve 
işveren sendikaları konfederasyonlarından birer üye ve Yükseköğretim Kurulunca üniversitelerden 
belirlenecek beş üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu ihtiyaca göre, Danışma Kurulu toplantılarına uzman kişileri çağırabilir. 
Danışma Kurulu üyeliklerinin süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. 
Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Toplantılara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

veya görevlendireceği kişi başkanlık eder.”
MADDE 168- 5000 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.
“Fikri Mülkiyet Akademisi ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi
MADDE 10- Fikri mülkiyet haklarına ilişkin eğitim, danışmanlık, araştırma ve koordinasyon 

faaliyetlerini yürütmek üzere Fikri Mülkiyet Akademisi, sınai mülkiyet haklarına ilişkin eğitim faaliyetlerini 
gerçekleştirmek üzere Kurum bünyesinde Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi kurulmuştur.

Akademi bünyesinde telif haklarına ilişkin eğitim faaliyetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif 
Hakları Eğitim Merkezi, sınai mülkiyet haklarına ilişkin eğitim faaliyetleri de Türk Patent ve Marka 
Kurumu Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilir. Eğitim Merkezlerine 
ilişkin giderler, ilgisine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Kurum tarafından karşılanır.

Fikri Mülkiyet Akademisinde yürütülecek eğitim ve araştırma faaliyetlerine ilişkin planlama ve 
danışmanlık yapmak üzere bir Yürütme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul; Kurumdan bir temsilci, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ilgili biriminden bir temsilci, biri sınai mülkiyet hakları diğeri telif hakları 
konusunda uzman iki üniversite öğretim üyesi, bir patent veya marka vekili, telif hakları alanında 
faaliyet gösteren bir sektör temsilcisi ve muvafakati alınmak kaydıyla Yargıtay tarafından ilgili daire 
üyeleri arasından belirlenen bir üye ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilgili dairesi tarafından 
belirlenen fikri ve sınai haklar hukuk veya ceza mahkemelerinde görev yapan bir hâkim olmak üzere 
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hâkim üye dışındaki diğer üyeler ise ilgisine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Enstitü tarafından 
görevlendirilir. Üyeler, üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

Fikri Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi ve Yürütme Kurulunun çalışma usul ve esasları, sekretarya 
hizmetleri, yapılan hizmetler karşılığında alınan ücretler, eğitim faaliyetlerine ilişkin konular ve diğer 
hususlar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Enstitü tarafından müştereken yürürlüğe konulan yönetmelikle 
belirlenir.”

MADDE 169- 5000 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Tasarımlar Dairesi Başkanlığı.
d) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.
e) Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı.
f)  Coğrafî İşaretler Dairesi Başkanlığı.
g) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı.”
MADDE 170- 5000 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.
“Tasarımlar Dairesi Başkanlığı
MADDE 14- Tasarımlar Dairesi Başkanlığı;
a) Tasarımların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, 

inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini yapar,
b) Tasarımların ve tasarım başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir ve sair 

değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar,
c) Tasarımların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar,
d) Türk Tasarım Danışma Konseyinin sekretaryasını yürütür,
e) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.”
MADDE 171- 5000 sayılı Kanunun 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.
“Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
MADDE 15- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı;
a) Avrupa Birliği ile ilgili Enstitünün görev alanına giren konularda; müzakerelere ilişkin hazırlıkları 

yapar, toplantılara katılır, bu konularla ilgili olarak Enstitü birimleri arasında koordinasyonu sağlar,
b) Enstitünün görev alanına giren konularda yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile 

ilişkilerini yürütür, koordinasyonu sağlar, ikili ve çok taraflı işbirliği anlaşmaları ile bölgesel işbirliği 
anlaşmalarının ve protokollerinin hazırlanmasına yardımcı olur,

c) Enstitünün görev alanına giren yabancı ülkelerin mevzuatı ile uluslararası anlaşmaları izler, 
inceler ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken çalışmaları yürütür,

d) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.”
MADDE 172- 5000 sayılı Kanuna 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/A, 15/B 

ve 15/C maddeleri eklenmiştir.
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sekiz üyeden oluşur. Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulu toplantıları Kurum temsilcisi ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisinin eş başkanlığında yapılır. Yargıtay üyesi ve Hâkim üye 
dışındaki üyeler ilgisine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kurum tarafından görevlendirilir. 
Üyeler, üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.  

Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulu ve eğitim merkezlerinin çalışma usul ve esasları, 
sekretarya hizmetleri, yapılan hizmetler karşılığında alınan ücretler, eğitim faaliyetlerine ilişkin 
konular ve diğer hususlar Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kurum tarafından müştereken yürürlüğe 
konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 169- 5000 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Tasarımlar Dairesi Başkanlığı.
d) Avrupa Birliği ve Dış Ilişkiler Dairesi Başkanlığı. 
e) Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı.
f) Coğrafi Işaretler Dairesi Başkanlığı.
g) Yeniden Inceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı.”
MADDE 170- 5000 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.
“Tasarımlar Dairesi Başkanlığı
MADDE 14- Tasarımlar Dairesi Başkanlığı;
a) Tasarımların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, 

inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini yapar,
b) Tasarımların ve tasarım başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir ve sair 

değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar,
c) Tasarımların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar, 
d) Türk Tasarım Danışma Konseyinin sekretaryasını yürütür,
e) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.”
MADDE 171- 5000 sayılı Kanunun 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.
“Avrupa Birliği ve Dış Ilişkiler Dairesi Başkanlığı
MADDE 15- Avrupa Birliği ve Dış Ilişkiler Dairesi Başkanlığı;
a) Avrupa Birliği ile ilgili Kurumun görev alanına giren konularda; müzakerelere ilişkin hazırlıkları 

yapar, toplantılara katılır, bu konularla ilgili olarak Kurum birimleri arasında koordinasyonu sağlar,
b) Kurumun görev alanına giren konularda yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile 

ilişkilerini yürütür, koordinasyonu sağlar, ikili ve çok taraflı işbirliği anlaşmaları ile bölgesel işbirliği 
anlaşmalarının ve protokollerinin hazırlanmasına yardımcı olur,

c) Kurumun görev alanına giren yabancı ülkelerin mevzuatı ile uluslararası anlaşmaları izler, 
inceler ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken çalışmaları yürütür,

d) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.”
MADDE 172- 5000 sayılı Kanuna 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/A, 

15/B ve 15/C maddeleri eklenmiştir.
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“Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı
MADDE 15/A- Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı;
a) Sınai mülkiyet haklarından ülke ekonomisi için değer üretmek amacıyla gerçek ve tüzel 

kişilerin sınai mülkiyete konu olan ya da olabilecek varlıklarını ve kullanım şekillerini tespit etme, 
ilgili sektörleri takip etme, etüt çalışmaları yapma ve benzeri faaliyetleri yürütür,

b) Sınai mülkiyet varlıklarının değeri ve ekonomik etkileri konusunda çalışmalar yapar,
c) Yeni teknolojilerin tespiti, teknoloji transferi işlemlerine aracılık gibi ticarileştirme faaliyetlerini 

yürütür,
d) Yenilik destek faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm verileri toplar, tasnif eder ve kamunun 

kullanımına sunar,
e) Yenilik destek faaliyetleri kapsamına giren konularda danışmanlık hizmeti sunar,
f) Enstitünün görevleri ile ilgili olarak mevzuat, başvuru kılavuzları, broşürler ve sınai mülkiyet 

hakları konularını içeren belgesel, kavram ve tanıtım filmleri ile her türlü ortamda materyal hazırlar, 
bunların yayımlanması işlemlerini yürütür,

g) Sınai mülkiyet haklarının tanıtımına ilişkin hedef ve stratejileri tespit eder, planlamasını yapar 
ve uygular,

h) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili her türlü eğitim faaliyetleri ile seminer, konferans, sempozyum 
ve benzeri faaliyetleri düzenler, fuarlara iştirak hazırlıklarını yürütür,

i) Enstitünün bilgi ve doküman birimlerinin faaliyette bulunması için gerekli işbirliği çalışmalarını 
yürütür,

j) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.
Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı
MADDE 15/B- Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı;
a) Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarına ilişkin kayıt, araştırma, inceleme, değerlendirme 

ve tescil işlemlerini yapar,
b) Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının ilan ve sicil işlemlerini yapar,
c) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
MADDE 15/C- Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, sınai mülkiyet hakları 

ve geleneksel ürün adları ile ilgili işlemlere ilişkin ilgili dairenin nihai olarak almış olduğu kararlara 
karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde işlemlerin tarafı olan ve karar nedeniyle menfaati 
etkilenen kişiler tarafından yapılacak itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemlerini yürütür.

Yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi talep edilen konuda kararlar, Daire Başkanı 
başkanlığında, yeniden incelenip değerlendirme yapılacak konuda uzman olan ve itiraza konu Enstitü 
kararında görevli bulunmayan en az iki uzman üyenin katılımı ile oluşturulan Kurul tarafından alınır.

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesinin kararları Enstitünün nihai kararlarıdır. Bu 
kararlara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk 
Mahkemesinde dava açılabilir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun kararlarının iptaline 
ilişkin ilam kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu hüküm ilamın ferileri hakkında da uygulanır. Söz 
konusu ilamlara ilişkin zamanaşımı süresi kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlar.”
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“Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı
MADDE 15/A- Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı;
a) Sınai mülkiyet haklarından ülke ekonomisi için değer üretmek amacıyla gerçek ve tüzel 

kişilerin sınai mülkiyete konu olan ya da olabilecek varlıklarını ve kullanım şekillerini tespit etme, 
ilgili sektörleri takip etme, etüt çalışmaları yapma ve benzeri faaliyetleri yürütür,

b) Sınai mülkiyet varlıklarının değeri ve ekonomik etkileri konusunda çalışmalar yapar,
c) Yeni teknolojilerin tespiti, teknoloji transferi işlemlerine aracılık gibi ticarileştirme 

faaliyetlerini yürütür,
d) Yenilik destek faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm verileri toplar, tasnif eder ve kamunun 

kullanımına sunar,
e) Yenilik destek faaliyetleri kapsamına giren konularda danışmanlık hizmeti sunar,
f) Kurumun görevleri ile ilgili olarak mevzuat, başvuru kılavuzları, broşürler ve sınai mülkiyet 

hakları konularını içeren belgesel, kavram ve tanıtım filmleri ile her türlü ortamda materyal hazırlar, 
bunların yayımlanması işlemlerini yürütür,

g) Sınai mülkiyet haklarının tanıtımına ilişkin hedef ve stratejileri tespit eder, planlamasını yapar 
ve uygular,

h) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili her türlü eğitim faaliyetleri ile seminer, konferans, sempozyum 
ve benzeri faaliyetleri düzenler, fuarlara iştirak hazırlıklarını yürütür,

i) Kurumun bilgi ve doküman birimlerinin faaliyette bulunması için gerekli işbirliği çalışmalarını 
yürütür,

j) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.
Coğrafi Işaretler Dairesi Başkanlığı
MADDE 15/B- Coğrafi Işaretler Dairesi Başkanlığı;
a) Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarına ilişkin kayıt, araştırma, inceleme, değerlendirme 

ve tescil işlemlerini yapar,
b) Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının ilan ve sicil işlemlerini yapar, 
c) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.
Yeniden Inceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
MADDE 15/C- Yeniden Inceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, sınai mülkiyet hakları ve 

geleneksel ürün adları ile ilgili işlemlere ilişkin ilgili dairenin nihai olarak almış olduğu kararlara karşı, 
kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde işlemlerin tarafı olan ve karar nedeniyle menfaati 
etkilenen kişiler tarafından yapılacak itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemlerini yürütür. 

Yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi talep edilen konuda kararlar, Daire Başkanı 
başkanlığında, yeniden incelenip değerlendirme yapılacak konuda uzman olan ve itiraza konu Kurum 
kararında görevli bulunmayan en az iki uzman üyenin katılımı ile oluşturulan Kurul tarafından alınır. 

Yeniden Inceleme ve Değerlendirme Dairesinin kararları Kurumun nihai kararlarıdır. Bu 
kararlara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk 
Mahkemesinde dava açılabilir. Yeniden Inceleme ve Değerlendirme Kurulunun kararlarının iptaline 
ilişkin ilam kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu hüküm ilamın ferileri hakkında da uygulanır. Söz 
konusu ilamlara ilişkin zamanaşımı süresi kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlar.”
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MADDE 173- 5000 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
c) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.”
MADDE 174- 5000 sayılı Kanunun 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.
“Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 18- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı;
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri 

çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütür, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, 
taşıma ve benzeri hizmetleri yapar veya yaptırır,

b) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenler ve yürütür,
c) Enstitünün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütür,
d) Enstitünün sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlar ve yürütür,
e) Kütüphane hizmetlerini yürütür,
f) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.”
MADDE 175- 5000 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.
“Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
MADDE 19- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı;
a) Bilgi teknolojilerini takip ederek Enstitünün otomasyon stratejilerini belirler, bilgi güvenliğinin 

gerektirdiği önlemleri alır, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretir,
b) Enstitünün bilgi işlem hizmetlerini yürütür,
c) Enstitünün internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik 

çalışmaları yapar,
d) Enstitünün hizmetleriyle ilgili bilgileri toplar ve veri tabanları oluşturur,
e) Enstitünün mevcut bilgi işlem altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve 

güncellenmesi ile ilgili işleri yürütür, haberleşme güvenliğini sağlar,
f) Enstitü ile dokümantasyon merkezleri ve işbirliği içinde olduğu ulusal ve uluslararası kuruluşlar 

arasında veri aktarımını sağlar, elektronik haberleşme için gerekli olan teknik koordinasyonu kurar ve 
geliştirir,

g) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanan sınai mülkiyet haklarına ilişkin bilgileri elektronik 
ortamda toplar, değerlendirir ve ilgili birimlerin kullanımına sunar,

h) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.”
MADDE 176- 5000 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“c) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.”
MADDE 177- 5000 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22- Hukuk Müşavirliği;
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli 

İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine 
göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapar,

b) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.”



‒ 351 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 341)

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

MADDE 173- 5000 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 
c) Bilgi Işlem Dairesi Başkanlığı.”
MADDE 174- 5000 sayılı Kanunun 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.
“Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 18- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı;
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri 

çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütür, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, 
taşıma ve benzeri hizmetleri yapar veya yaptırır,

b) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenler ve yürütür,
c) Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütür,
d) Kurumun sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlar ve yürütür,
e) Kütüphane hizmetlerini yürütür,
f) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.”
MADDE 175- 5000 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.
“Bilgi Işlem Dairesi Başkanlığı
MADDE 19- Bilgi Işlem Dairesi Başkanlığı;
a) Bilgi teknolojilerini takip ederek Kurumun otomasyon stratejilerini belirler, bilgi güvenliğinin 

gerektirdiği önlemleri alır, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretir,
b) Kurumun bilgi işlem hizmetlerini yürütür, 
c) Kurumun internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik 

çalışmaları yapar,
d) Kurumun hizmetleriyle ilgili bilgileri toplar ve veri tabanları oluşturur,
e) Kurumun mevcut bilgi işlem altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve 

güncellenmesi ile ilgili işleri yürütür, haberleşme güvenliğini sağlar,
f) Kurum ile dokümantasyon merkezleri ve işbirliği içinde olduğu ulusal ve uluslararası kuruluşlar 

arasında veri aktarımını sağlar, elektronik haberleşme için gerekli olan teknik koordinasyonu kurar 
ve geliştirir,

g) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanan sınai mülkiyet haklarına ilişkin bilgileri elektronik 
ortamda toplar, değerlendirir ve ilgili birimlerin kullanımına sunar,

h) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.”
MADDE 176- 5000 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
“c) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.”
MADDE 177- 5000 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 22- Hukuk Müşavirliği;
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Idareleri ve Özel Bütçeli 

Idarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine Ilişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine 
göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapar,

b) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.”
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MADDE 178- 5000 sayılı Kanuna 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 22/A 
maddesi eklenmiştir.

“Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
MADDE 22/A- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı;
a) 5018 sayılı Kanun, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer 

mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapar,
b) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.”
MADDE 179- 5000 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve üçüncü ve dördüncü fıkraları ile altıncı fıkrasının (b) bendinde yer alan “ve olumlu 
sicil almak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Kurum Yönetim Kurulu üyeleri; yurt içi veya yurt dışında en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş, 
mesleki açıdan yeterli bilgi ve on yıl deneyime sahip kişiler arasından atanır. Adalet Bakanlığı ve Maliye 
Bakanlığı temsilcilerinin söz konusu Bakanlıklarda on yıl süre ile çalışmış ve mesleki açıdan yeterli 
bilgi ve deneyime sahip olması, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanının belirleyeceği üyelerden birinin 
kamu ve/veya özel sektörde on yıl çalışmış Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcisi olması şarttır. 
Bu üyelerin ayrıca, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) 
fıkrasındaki şartları taşımaları zorunludur.”

MADDE 180- 5000 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26- Enstitünün ihtiyaçları dikkate alınarak Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içinden 

ve yurt dışından geçici süreyle sözleşmeli olarak yerli ve yabancı uzmanlar çalıştırılabilir. Bunlara 
ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Sınai Mülkiyet Uzmanına ödenen aylık ortalama net tutarı 
aşmamak üzere Yönetim Kurulunca tespit edilir. Bunların çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar, 
Enstitünün önerisi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 
yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Belli bir uzmanlık gerektiren nitelikteki iş ve hizmetler için Yönetim Kurulu kararı ile eser 
sözleşmesi çerçevesinde işlem yapılır.

Enstitü, sınai mülkiyet haklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesinde yurt içi ve yurt dışındaki 
kuruluşların hizmetlerinden yararlanabilir. Bu suretle yararlanılacak hizmetler için ücretler, Enstitünün 
yapacağı hizmetlerin karşılığı ücretlerle birlikte Enstitü tarafından tahsil edilir ve ilgili kuruluşlara 
ödemeler Enstitü tarafından yapılır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve 
üyelerine bu görevleri nedeniyle yapılan ücret ödemesi aynen uygulanır.”

MADDE 181- 5000 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30- Sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün adları ile ilgili danışmanlık yapma ve 

Enstitü nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişiler patent, 
faydalı model ve entegre devre topografyası konularında patent vekilleri; marka, coğrafi işaret ve 
geleneksel ürün adları konularında marka vekilleri; tasarım konusunda ise hem patent vekilleri hem de 
marka vekilleridir.

Gerçek kişilerin patent vekili veya marka vekili olabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Fiil ehliyetine sahip olmak.
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MADDE 178- 5000 sayılı Kanuna 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 22/A 
maddesi eklenmiştir.

“Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
MADDE 22/A- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı;
a) 5018 sayılı Kanun, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer 

mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapar,
b) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.”
MADDE 179- 5000 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrasının (b) bendinde 
yer alan “ve olumlu sicil almak” ibaresi metinden çıkarılmıştır. 

“Kurum Yönetim Kurulu üyeleri; yurt içi veya yurt dışında en az dört yıllık yükseköğrenim 
görmüş, mesleki açıdan yeterli bilgi ve on yıl deneyime sahip kişiler arasından atanır. Adalet Bakanlığı 
ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin söz konusu Bakanlıklarda on yıl süre ile çalışmış ve mesleki 
açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip olması, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanının belirleyeceği 
üyelerden birinin kamu ve/veya özel sektörde on yıl çalışmış Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
temsilcisi olması şarttır. Bu üyelerin ayrıca, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasındaki şartları taşımaları zorunludur.”

MADDE 180- 5000 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 26- Kurumun ihtiyaçları dikkate alınarak Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içinden 

ve yurt dışından geçici süreyle sözleşmeli olarak yerli ve yabancı uzmanlar çalıştırılabilir. Bunlara 
ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Sınai Mülkiyet Uzmanına ödenen aylık ortalama net tutarı 
aşmamak üzere Yönetim Kurulunca tespit edilir. Bunların çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar, 
Kurumun önerisi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 
yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Belli bir uzmanlık gerektiren nitelikteki iş ve hizmetler için Yönetim Kurulu kararı ile eser 
sözleşmesi çerçevesinde işlem yapılır.

Kurum, sınai mülkiyet haklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesinde yurt içi ve yurt dışındaki 
kuruluşların hizmetlerinden yararlanabilir. Bu suretle yararlanılacak hizmetler için ücretler, Kurumun 
yapacağı hizmetlerin karşılığı ücretlerle birlikte Kurum tarafından tahsil edilir ve ilgili kuruluşlara 
ödemeler Kurum tarafından yapılır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve 
üyelerine bu görevleri nedeniyle yapılan ücret ödemesi aynen uygulanır.”

MADDE 181- 5000 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 30- Sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün adları ile ilgili danışmanlık yapma ve 

Kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişiler patent, 
faydalı model ve entegre devre topoğrafyası konularında patent vekilleri; marka, coğrafi işaret ve 
geleneksel ürün adları konularında marka vekilleri; tasarım konusunda ise hem patent vekilleri hem 
de marka vekilleridir.

Gerçek kişilerin patent vekili veya marka vekili olabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Fiil ehliyetine sahip olmak.
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c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili 
makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler 
geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da 
affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 
karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli 
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

e) Türkiye’de yerleşim yeri sahibi olmak.
f) Patent vekilliği veya marka vekilliği sınavlarında başarılı olmak.
Tüzel kişi patent vekilinin veya marka vekilinin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre limited 

veya anonim şirket şeklinde kurulması, işletme konusunun patent vekilliği veya marka vekilliği 
faaliyetini kapsaması ve patent vekili veya marka vekili gerçek kişiler tarafından temsil edilmesi 
zorunludur. Gerçek kişi vekil, birden fazla tüzel kişi vekilin ortağı veya çalışanı olsa dahi vekillik 
yetkisini sadece tek bir tüzel kişi vekili temsilen kullanabilir. Vekillik yetkisini bu şekilde kullananlar, 
gerçek kişi vekil olarak vekillik yapamaz. Gerçek kişi vekil, kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak 
şartıyla, temsil ettiği tüzel kişi vekille birlikte vekalet verene karşı müteselsilen sorumludur.

Patent vekilliği ve marka vekilliği sınavları, iki yılda bir Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Sınava, 
ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıyanlar kabul edilir.

Patent vekilliği veya marka vekilliği sınavlarını kazananların, patent vekilliği yapabilmeleri için 
Patent Vekilleri Siciline, marka vekilliği yapabilmeleri için Marka Vekilleri Siciline kaydolmaları 
zorunludur. Sicile kayıt ve kayıt yenilemede yaptırılması gereken mesleki sorumluluk sigortasının süre 
ve miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Patent vekilliği ve marka vekilliği ile ilgili sınav ve sicil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile 
patent vekilliğine ve marka vekilliğine ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Patent vekilliğine ve marka vekilliğine ilişkin sınav, belge düzenleme, sicil kayıt ve sicil kayıt 
yenileme ücretleri Enstitü tarafından belirlenir.

Vekalet konusunda, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanununun vekalete ilişkin hükümleri uygulanır.”

MADDE 182- 5000 sayılı Kanuna 30 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 30/A 
maddesi eklenmiştir.

“Disiplin cezaları, ceza uygulanacak fiiller ve disiplin kurulu
MADDE 30/A- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ve en fazla üyesi bulunan vekillikle 

ilgili kuruluşun görüşü alınarak Enstitü tarafından hazırlanan ve Enstitünün resmi internet sitesinde 
yayımlanan patent vekilliği ve marka vekilliği meslek kurallarına uymayan tutum ve davranışlarda 
bulunanlar ile vekilliğin gerektirdiği görevleri yapmayanlar hakkında bu Kanunda yazılı disiplin 
cezaları uygulanır.

Patent vekillerine ve marka vekillerine verilecek disiplin cezaları ile disiplin cezası uygulanacak 
fiil ve haller şunlardır:

a) Uyarma: Vekilliğin icrasında ve mesleki tutum ve davranışlarda daha dikkatli davranılması 
gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Meslek kurallarına uymayan tutum ve davranışta bulunan vekiller 
hakkında uyarma cezası uygulanır.
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c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği 
yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler 
geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da 
affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 
karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

e) Türkiye’de yerleşim yeri sahibi olmak.
f) Patent vekilliği veya marka vekilliği sınavlarında başarılı olmak.
Tüzel kişi patent vekilinin veya marka vekilinin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre limited 

veya anonim şirket şeklinde kurulması, işletme konusunun patent vekilliği veya marka vekilliği 
faaliyetini kapsaması ve patent vekili veya marka vekili gerçek kişiler tarafından temsil edilmesi 
zorunludur. Gerçek kişi vekil, birden fazla tüzel kişi vekilin ortağı veya çalışanı olsa dahi vekillik 
yetkisini sadece tek bir tüzel kişi vekili temsilen kullanabilir. Vekillik yetkisini bu şekilde kullananlar, 
gerçek kişi vekil olarak vekillik yapamaz. Gerçek kişi vekil, kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak 
şartıyla, temsil ettiği tüzel kişi vekille birlikte vekalet verene karşı müteselsilen sorumludur.

Patent vekilliği ve marka vekilliği sınavları, iki yılda bir Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. 
Sınava, ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıyanlar kabul edilir. 

Patent vekilliği veya marka vekilliği sınavlarını kazananların, patent vekilliği yapabilmeleri için 
Patent Vekilleri Siciline, marka vekilliği yapabilmeleri için Marka Vekilleri Siciline kaydolmaları 
zorunludur. Sicile kayıt ve kayıt yenilemede yaptırılması gereken mesleki sorumluluk sigortasının 
süre ve miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Patent vekilliği ve marka vekilliği ile ilgili sınav ve sicil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile 
patent vekilliğine ve marka vekilliğine ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Patent vekilliğine ve marka vekilliğine ilişkin sınav, belge düzenleme, sicil kayıt ve sicil kayıt 
yenileme ücretleri Kurum tarafından belirlenir.

Vekalet konusunda, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı 
Türk Borçlar Kanununun vekalete ilişkin hükümleri uygulanır.”

MADDE 182- 5000 sayılı Kanuna 30 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 30/A 
maddesi eklenmiştir.

“Disiplin cezaları, ceza uygulanacak fiiller ve disiplin kurulu
MADDE 30/A- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ve en fazla üyesi bulunan vekillikle 

ilgili kuruluşun görüşü alınarak Kurum tarafından hazırlanan ve Kurumun resmi internet sitesinde 
yayımlanan patent vekilliği ve marka vekilliği meslek kurallarına uymayan tutum ve davranışlarda 
bulunanlar ile vekilliğin gerektirdiği görevleri yapmayanlar hakkında bu Kanunda yazılı disiplin 
cezaları uygulanır.

Patent vekillerine ve marka vekillerine verilecek disiplin cezaları ile disiplin cezası uygulanacak 
fiil ve haller şunlardır:

a) Uyarma: Vekilliğin icrasında ve mesleki tutum ve davranışlarda daha dikkatli davranılması 
gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Meslek kurallarına uymayan tutum ve davranışta bulunan vekiller 
hakkında uyarma cezası uygulanır.
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b) Kınama: Vekilliğin icrasında ve mesleki tutum ve davranışlarda kusurlu olunduğunun yazı ile 
bildirilmesidir. Uyarma cezası alıp da iki yıl içinde aynı cezayı gerektiren fiilde bulunan veya vekilliğin 
gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyen veya Enstitü nezdinde yürütülen herhangi bir işlemde 
menfaati zıt olan taraflara vekillik edenler hakkında kınama cezası uygulanır.

c) Geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma: Üç aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere 
vekillik faaliyetinden yasaklanmadır. Kınama cezası alıp da beş yıl içinde aynı cezayı gerektiren fiilde 
bulunan veya vekaletname aslına aykırı örnek ile vekillik hak ve yetkilerini kullanan veya Enstitüye 
ait unvan, internet alan adı ya da diğer tanıtma vasıtalarını iltibasa meydan verecek şekilde kullanan 
vekiller hakkında geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma cezası uygulanır.

d) Vekillikten çıkarma: Vekillik faaliyetinden süresiz olarak yasaklanmadır. Geçici olarak vekillik 
faaliyetinden alıkoyma cezası alıp da beş yıl içinde aynı cezayı gerektiren fiilde bulunanlar hakkında 
vekillikten çıkarma cezası uygulanır. 

Disiplin cezası verilmesi veya verilmemesi kararına karşı idari yargıya başvurulabilir. Kesinleşmiş 
disiplin kararı sonucunda patent vekilliğinden veya marka vekilliğinden çıkarılanlar, bir daha patent 
vekili veya marka vekili olamaz.

Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Kurulu; Bakanlıktan bir üye, Enstitüden üç üye ile mesleğini en 
az beş yıl bilfiil icra eden ve Disiplin Kurulunca verilen bir kararla ikinci fıkrada belirtilen cezalardan 
birini almamış olan patent vekillerinden veya marka vekillerinden üç üye olmak üzere toplam yedi 
kişiden oluşur. Aynı sayıda ve aynı esasla yedek üye belirlenir. Tüm üyeler Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı tarafından atanır. Enstitü Başkanı, patent vekilleri veya marka vekilleri arasından seçilecek 
üyeleri Bakanlığa önerirken en fazla üyeye sahip iki ticaret odası ile en fazla üyesi bulunan vekillikle 
ilgili iki dernekten görüş alır.

Disiplin Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelerden biri hakkında 30 uncu maddenin 
ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen bir suçtan dolayı dava açılması halinde dava sonuna kadar 
bu üye toplantılara katılamaz ve yerine yedek üye gelir. Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya 
katılamayacak üyenin, toplantı tarihinden önce mazeretini bildirmesi gerekir. Mazereti olmaksızın üst 
üste iki toplantıya katılmayan veya seçilme yeterliliğini kaybeden üyenin üyeliği sona erer ve yerine 
yedek üye gelir.

Disiplin Kuruluna ve disiplin konusundaki diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
düzenlenir.”
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b) Kınama: Vekilliğin icrasında ve mesleki tutum ve davranışlarda kusurlu olunduğunun yazı 
ile bildirilmesidir. Uyarma cezası alıp da iki yıl içinde aynı cezayı gerektiren fiilde bulunan veya 
vekilliğin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyen veya Kurum nezdinde yürütülen herhangi 
bir işlemde menfaati zıt olan taraflara vekillik edenler hakkında kınama cezası uygulanır.

c) Geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma: Üç aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere 
vekillik faaliyetinden yasaklanmadır. Kınama cezası alıp da beş yıl içinde aynı cezayı gerektiren 
fiilde bulunan veya vekaletname aslına aykırı örnek ile vekillik hak ve yetkilerini kullanan veya 
Kuruma ait unvan, internet alan adı ya da diğer tanıtma vasıtalarını iltibasa meydan verecek şekilde 
kullanan vekiller hakkında geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma cezası uygulanır.

d) Vekillikten çıkarma: Vekillik faaliyetinden süresiz olarak yasaklanmadır.  Geçici olarak 
vekillik faaliyetinden alıkoyma cezası alıp da beş yıl içinde aynı cezayı gerektiren fiilde bulunanlar 
hakkında vekillikten çıkarma cezası uygulanır.

Ikinci fıkrada sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği 
andan itibaren üç ay içinde soruşturmaya başlanmadığı, her halde cezayı gerektiren fiil ve hallerin 
işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde disiplin cezası verme 
yetkisi zamanaşımına uğrar.

Ikinci fıkra kapsamındaki cezaların soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren otuz gün içinde 
verilmesi zorunludur.

Vekiller hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturma yapanın yedi 
günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte savunmasını yapmayan vekil, 
savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.
Disiplin cezası verilmesi veya verilmemesi kararına karşı idari yargıya başvurulabilir. 

Kesinleşmiş disiplin kararı sonucunda patent vekilliğinden veya marka vekilliğinden çıkarılanlar, bir 
daha patent vekili veya marka vekili olamaz.

Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Kurulu; Bakanlıktan bir üye, Kurumdan üç üye ile mesleğini 
en az beş yıl bilfiil icra eden ve Disiplin Kurulunca verilen bir kararla ikinci fıkrada belirtilen 
cezalardan birini almamış olan patent vekillerinden veya marka vekillerinden üç üye olmak üzere 
toplam yedi kişiden oluşur. Aynı sayıda ve aynı esasla yedek üye belirlenir. Tüm üyeler Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı tarafından atanır. Kurum Başkanı, patent vekilleri veya marka vekilleri arasından 
seçilecek üyeleri Bakanlığa önerirken en fazla üyeye sahip iki ticaret odası ile en fazla üyesi bulunan 
vekillikle ilgili iki dernekten görüş alır.

Disiplin Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelerden biri hakkında 30 uncu maddenin 
ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen bir suçtan dolayı dava açılması halinde dava sonuna kadar 
bu üye toplantılara katılamaz ve yerine yedek üye gelir. Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya 
katılamayacak üyenin, toplantı tarihinden önce mazeretini bildirmesi gerekir. Mazereti olmaksızın 
üst üste iki toplantıya katılmayan veya seçilme yeterliliğini kaybeden üyenin üyeliği sona erer ve 
yerine yedek üye gelir.

Disiplin Kuruluna, disiplin cezasını gerektirir fiillerin tespitinde izlenecek usule ve disiplin 
konusundaki diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”
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MADDE 183- 5000 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Kadrolar
EK MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 

sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümüne 
eklenmiştir ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümünden çıkarılmıştır.”

MADDE 184- 5000 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3- Ekli (2) sayılı listede yer alan daire başkanı kadrolarında bulunanların 

görevleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve bunlar bu Kanuna ekli (3) sayılı liste ile 
ihdas edilen müşavir kadrolarına atanmış sayılırlar. Bu Kanuna ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen 
müşavir kadroları herhangi bir nedenle boşaldığı takdirde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş 
sayılır.

Bu madde uyarınca müşavir kadrosuna atanmış sayılan personelin yeni kadrosuna atandığı tarih 
itibarıyla eski kadrosuna ilişkin olarak en son ayda aldığı sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek 
gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, 
temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan her 
türlü ödemelerin (ilgili mevzuat uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) 
toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak 
yapılan sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), 
her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme, 
teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuat uyarınca fiili çalışmaya 
bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark 
tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak 
ödenir. Atandığı kadro unvanında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle 
başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Enstitüde patent uzmanı ve marka uzmanı olarak görev 
yapmakta olan personel sınai mülkiyet uzmanı kadrolarına, patent uzman yardımcısı ve marka uzman 
yardımcısı olarak görev yapmakta olan personel sınai mülkiyet uzman yardımcısı kadrolarına halen 
bulundukları kadro dereceleriyle başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar.”

MADDE 185- 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
Kurulması Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “endüstriyel tasarım” 
ibaresi “tasarım” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 183- 5000 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Kadrolar
EK MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili 
bölümüne eklenmiştir ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümünden çıkarılmıştır.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Türk Patent Enstitüsüne ait 
bölümü Türk Patent ve Marka Kurumu olarak, anılan cetvelde yer alan boş ve dolu Marka Uzmanı 
ve Patent Uzmanı kadrolarının unvanı Sınai Mülkiyet Uzmanı, Marka Uzman Yardımcısı ve Patent 
Uzman Yardımcısı kadrolarının unvanı Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı olarak değiştirilmiştir.”

MADDE 184- 5000 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇICI MADDE 3- Bu Kanuna ekli (2) sayılı listede yer alan Enstitü Başkanı, Başkan 

Yardımcısı ve daire başkanı kadrolarında bulunanların görevleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte sona erer ve bunlardan Enstitü Başkanı, Başkan Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ekli 
(1) sayılı liste ile ihdas edilen sırasıyla Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı ve Türk Patent ve 
Marka Kurumu Başkan Yardımcısı kadrolarına, daire başkanı kadrolarında bulununlar bu Kanuna 
ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen müşavir kadrolarına atanmış sayılırlar. Bu Kanuna ekli (3) sayılı 
liste ile ihdas edilen müşavir kadroları herhangi bir nedenle boşaldığı takdirde hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu madde uyarınca müşavir kadrosuna atanmış sayılan personelin yeni kadrosuna atandığı tarih 
itibarıyla eski kadrosuna ilişkin olarak en son ayda aldığı sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek 
gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, 
temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan her 
türlü ödemelerin (ilgili mevzuat uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti 
hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin 
olarak yapılan sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net 
tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, 
ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuat uyarınca fiili 
çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde 
aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca 
tazminat olarak ödenir. Atandığı kadro unvanında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, 
kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Enstitüde patent uzmanı ve marka uzmanı olarak görev 
yapmakta olan personel sınai mülkiyet uzmanı kadrolarına, patent uzman yardımcısı ve marka uzman 
yardımcısı olarak görev yapmakta olan personel sınai mülkiyet uzman yardımcısı kadrolarına halen 
bulundukları kadro dereceleriyle başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar.”

MADDE 185- 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
Kurulması Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “endüstriyel tasarım” 
ibaresi “tasarım” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 186- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “I-İmalat 
ruhsatları:” bölümünde yer alan “3. Endüstriyel tasarımlar:” bendinin başlığı “3. Tasarım:”, bu bendin 
(m) alt bendinde yer alan “Endüstriyel tasarım” ibaresi “Tasarım”, aynı bölümün “4. Markalar:” 
bendinin (a) alt bendinde yer alan “Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için)” ibaresi “Marka başvuru harcı 
(her bir sınıf için)”, (e) alt bendinde yer alan “Marka tescil belgesi düzenleme harcı” ibaresi “Marka 
tescil harcı”, (ı) alt bendinde yer alan “Rehine işlemi kayıt harcı” ibaresi “Rehin işlemi kayıt harcı” ve 
(1) alt bendinde yer alan “Uluslararası başvuru harcı” ibaresi “Uluslararası başvurunun bildirim harcı”, 
“5. Coğrafi işaretler:” bendinin başlığı “5. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı:”, bu bendin (b) alt 
bendinde yer alan “Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı” ibaresi “Coğrafi işaret ve geleneksel 
ürün adı tescil ve sicil kayıt harcı” ve (c) alt bendinde yer alan “coğrafi işaret” ibaresi “coğrafi işaret 
ve geleneksel ürün adı” şeklinde değiştirilmiş ve “4. Markalar:” bendinin (b) alt bendi yürürlükten 
kaldırılmıştır.

MADDE 187- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde 

yer alan “Marka Uzman Yardımcıları, Patent Uzman Yardımcıları” ibaresi “Sınai Mülkiyet Uzman 
Yardımcıları” ve “Marka Uzmanlığına, Patent Uzmanlığına” ibaresi “Sınai Mülkiyet Uzmanlığına” 
şeklinde değiştirilmiştir.

b) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) 
bendinde yer alan “Marka Uzmanları,” ve “Patent Uzmanları,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı 
bende “Savunma Sanayii Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sınai Mülkiyet Uzmanları,” 
ibaresi eklenmiştir.

c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) 
bendinde yer alan “Marka Uzmanları, Patent Uzmanları” ibaresi “Sınai Mülkiyet Uzmanları” şeklinde 
değiştirilmiştir.
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MADDE 186- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “I-Imalat 
ruhsatları:” bölümünde yer alan “2. Patent ve faydalı modeller:” bendinin (e) alt bendinde yer alan 
“Enstitüce” ibaresi “Kurumca”, aynı bölümün “3. Endüstriyel tasarımlar:” bendinin başlığı “3. 
Tasarım:”, bu bendin (k) alt bendinde yer alan “Enstitüce” ibaresi “Kurumca”, bu bendin (m) alt 
bendinde yer alan “Endüstriyel tasarım” ibaresi “Tasarım”, aynı bölümün “4. Markalar:” bendinin (a) 
alt bendinde yer alan “Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için)” ibaresi “Marka başvuru harcı (her bir 
sınıf için)”, (e) alt bendinde yer alan “Marka tescil belgesi düzenleme harcı” ibaresi “Marka tescil 
harcı”,  (ı) alt bendinde yer alan “Rehine işlemi kayıt harcı” ibaresi “Rehin işlemi kayıt harcı”, (j) alt 
bendinde yer alan “Enstitüce” ibaresi “Kurumca” ve (l) alt bendinde yer alan “Uluslararası başvuru 
harcı” ibaresi “Uluslararası başvurunun bildirim harcı”, “5. Coğrafi işaretler:” bendinin başlığı “5. 
Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı:”, bu bendin (b) alt bendinde yer alan “Coğrafi işaret tescil belgesi 
ve sicil kayıt harcı” ibaresi “Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil ve sicil kayıt harcı”, (c) alt 
bendinde yer alan “Enstitüce” ibaresi “Kurumca” ve aynı alt bentte yer alan “coğrafi işaret” ibaresi 
“coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı” şeklinde değiştirilmiş ve  “4. Markalar:” bendinin (b) alt bendi 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 187- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde 

yer alan “Marka Uzman Yardımcıları, Patent Uzman Yardımcıları” ibaresi “Sınai Mülkiyet Uzman 
Yardımcıları” ve “Marka Uzmanlığına, Patent Uzmanlığına” ibaresi “Sınai Mülkiyet Uzmanlığına” 
şeklinde değiştirilmiştir.

b) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) 
bendinde yer alan “Marka Uzmanları,” ve “Patent Uzmanları,” ibareleri metinden çıkarılmış ve aynı 
bende “Savunma Sanayii Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sınai Mülkiyet Uzmanları,” 
ibaresi eklenmiştir.

c) Geçici 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin on bir numaralı alt bendinde yer alan 
“Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun” ibaresi “Türk Patent ve Marka 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel Idare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendinde 
yer alan “Türk Patent Enstitüsü Başkanı” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı”, (g) 
bendinde yer alan “Marka Uzmanları, Patent Uzmanları” ibaresi “Sınai Mülkiyet Uzmanları” ve Eki 
(II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve Ilgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim 
Kuruluşlarında” bölümünde yer alan “Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı” ibaresi “Türk Patent 
ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.”

MADDE 188- a) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunun başlığı “Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”, 
aynı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Patent Enstitüsü” ibareleri “Türk Patent 
ve Marka Kurumu”, “TPE” ibaresi “TÜRKPATENT”, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “TPE” 
ibaresi “TÜRKPATENT”, Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “a) Enstitü: 
Türk Patent Enstitüsünü,” ibaresi “a) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,”, (b) bendinde yer alan 
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“b) Yönetim Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunu,” ibaresi “b) Yönetim Kurulu: Türk Patent 
ve Marka Kurumu Yönetim Kurulunu,”, (c) bendinde yer alan “c) Danışma Kurulu: Türk Patent Enstitüsü 
Danışma Kurulunu” ibaresi “c) Danışma Kurulu: Türk Patent ve Marka Kurumu Danışma Kurulunu,”, 
(d) bendinde yer alan “d) Başkanlık: Türk Patent Enstitüsü Başkanlığını,” ibaresi “d) Başkanlık: Türk 
Patent ve Marka Kurumu Başkanlığını”, Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitü” 
ibaresi “Kurum”, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, 
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun”, ikinci fıkrasında 
yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, üçüncü fıkrasında yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun”, dördüncü 
fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Enstitüye” ibaresi “Kuruma”, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Enstitünün” ibareleri “Kurumun”, 
ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan 
“Enstitünün” ibaresi “Kurumun”, ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun”, 
ikinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun”, ikinci fıkrasının (l) bendinde 
yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun”, Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Enstitünün” ibareleri “Kurumun”, “Enstitüye” ibaresi “Kuruma”, Kanunun 9 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun”, “Enstitüyü” ibaresi “Kurumu”, ikinci fıkrasında yer 
alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, dördüncü fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, “Enstitünün” 
ibareleri “Kurumun”, “Enstitüde” ibaresi “Kurumda”, Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun”, Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Enstitünün” ibaresi “Kurumun”, Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 
“Enstitü” ibaresi “Kurum”, Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitünün” ibaresi 
“Kurumun”, Kanunun 23 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “Enstitü” ibareleri 
“Kurum”, Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, Kanunun 
25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitünün” ibareleri “Kurumun”, “Enstitüye” ibaresi 
“Kuruma”, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Enstitünün” ibareleri “Kurumun”, 
beşinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, “Enstitünün” ibaresi “Kurumun”, Kanunun 29 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “Enstitünün” ibaresi “Kurumun”, Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum” şeklinde değiştirilmiştir.

b)10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa bağlı (II) sayılı 
Özel Bütçeli Idareler cetvelinin “B) Özel Bütçeli Diğer Idareler” bölümünün (25) numaralı alt bendinde 
yer alan “Türk Patent Enstitüsü” ibaresi “Türk Patent ve Marka Kurumu” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 22/4/2004 tarihli ve 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında 
Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “a) Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,” 
ibaresi “a) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,”, (h) bendinde yer alan “Enstitünün” ibaresi 
“Kurumun”,  Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Enstitüye” ibaresi “Kuruma”, 
Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitüdür.” ibaresi “Kurumdur.”, Kanunun 
15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, ikinci ve üçüncü fıkralarında 
yer alan “Enstitüye” ibareleri “Kuruma”, Kanunun 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında 
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Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 188- (1) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 13 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 22/4/2004 tarihli ve 5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında 
Kanunun 39 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname, 24/6/1995 tarihli ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname, 24/6/1995 tarihli ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 
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yer alan “Enstitü” ibareleri “Kurum”, Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Enstitü” ibaresi “Kurum”, Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Enstitüye” 
ibaresi “Kuruma”, “Enstitü” ibaresi “Kurum”, Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
“Enstitü” ibaresi “Kurum”, Kanunun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Enstitüye” ibaresi 
“Kuruma”, Kanunun 23 üncü maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibareleri 
“Kurum”, Kanunun 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, 
Kanunun 30 uncu maddesinin başlığı ve birinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibareleri “Kurum”, 
“Enstitüye” ibaresi “Kuruma”, Kanunun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Enstitünün” 
ibareleri “Kurumun”, “Enstitü” ibaresi “Kurum”, Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan “Enstitüye” ibaresi “Kuruma”, “Enstitünün” ibareleri “Kurumun”, üçüncü fıkrasında yer alan 
“Enstitünün” ibaresi “Kurumun”, beşinci fıkrasında yer alan “Enstitüce” ibaresi “Kurumca”, altıncı 
fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”, Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Enstitünün” ibareleri “Kurumun”, Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitü” 
ibaresi “Kurum” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 189- 5/12/1951 tarihli 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 76 ncı maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Bu Kanunun düzenlediği hukuki ilişkilerden doğan dava ve işler ile bu Kanundan kaynaklanan 
ceza davalarında görevli mahkeme, Sınai Mülkiyet Kanununun 156 ncı maddesinin birinci fıkrasında 
belirtilen mahkemelerdir.”

Atıflar
MADDE 190- (1) Diğer mevzuatta Türk Patent Enstitüsüne yapılmış olan atıflar, Türk Patent ve 

Marka Kurumuna; Marka Uzmanı ve Patent Uzmanı ile Marka Uzman Yardımcısı ve Patent Uzman 
Yardımcısına yapılmış olan atıflar, Sınai Mülkiyet Uzmanı ve Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısına 
yapılmış sayılır. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 191- (1) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 13 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 22/4/2004 tarihli ve 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında 
Kanunun 39 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname, 24/6/1995 tarihli ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname, 24/6/1995 tarihli ve 555 sayılı Coğrafi Işaretlerin Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname, 22/9/1995 tarihli ve 566 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
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551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin hükümlerinin uygulanması
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Enstitüye yapılmış olan ulusal ve 

uluslararası marka ve tasarım başvuruları ile coğrafi işaret başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte 
olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu Kanunun yayımı tarihinden önce Enstitüye 
yapılmış olup yayımlanmamış coğrafi işaret başvuruları, itiraz süresi bakımından mülga 555 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak şartıyla Bültende yayımlanır.

(2) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılmış ulusal patent başvuruları ve faydalı model 
başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan ek patent başvurularının sonuçlandırılmasında, ek patent 
başvurusu veya ek patentin bağımsız patent başvurusu ya da patente dönüştürülmesinde, asıl patent 
başvurusunun başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır. İncelemesiz verilen 
patentin incelemeli patent başvurusuna dönüştürülmesinde, patent başvurusunun faydalı model 
başvurusuna ya da faydalı model başvurusunun patent başvurusuna değiştirilmesinde, patent ve faydalı 
modellerin hükümsüz kılınmasında, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır. 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ulusal aşamaya giren uluslararası veya bölgesel anlaşmalar 
yoluyla yapılmış patent başvuruları ve faydalı model başvuruları, başvurunun ulusal aşamaya girdiği 
tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(3) Mülga 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4 üncü maddesi kapsamındaki 
patentler hakkında aynı maddenin uygulanmasına devam edilir.

(4) Önceki mevzuat hükümlerine göre verilmiş patent ve faydalı modeller için 99 uncu, 138 inci ve 
144 üncü maddeler ile 113 üncü maddenin beşinci fıkrası ve 121 inci maddenin sekizinci fıkrası hariç 
olmak üzere bu Kanun hükümleri uygulanır.

Mevcut yönetmeliklerin uygulanması
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut 

yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
Suç eşyalarının imhası
GEÇİCİ MADDE 3- (1) 1/1/2009 tarihinden önce işlediği suç nedeniyle mülga 551, 554, 555 

veya 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin ceza hükümleri uygulanarak haklarında suça konu 
eşyanın müsaderesine dair verilen ve kesinleşen kararın infazı gerçekleşmemiş kişilere; eşyanın adli 
emanette veya müştekide bulunmasına ya da 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 132 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince muhafaza edilmek üzere diğer bir kişiye 
teslim edilmiş olmasına bakılmaksızın, kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki Cumhuriyet 
başsavcılığınca resen, sonuçları açıklanan usulüne uygun meşruhatlı tebligat çıkarılır. Bu kişilere 
bir ay içinde mahkemeye başvurarak eşyanın iadesini talep etme hakları olduğu bildirilir. Bu süre 
içinde sahipleri tarafından iade talebinde bulunulmaması veya iade talebinde bulunulmakla beraber 
mahkemece verilen iade kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde eşyanın teslim alınmaması halinde 
Cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine kararı veren mahkeme tarafından eşyanın imhasına karar 
verilir. İmha kararı derhal yerine getirilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.
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551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin hükümlerinin uygulanması 
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Enstitüye yapılmış olan ulusal ve 

uluslararası marka ve tasarım başvuruları ile coğrafi işaret başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte 
olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu Kanunun yayımı tarihinden önce Enstitüye 
yapılmış olup yayımlanmamış coğrafi işaret başvuruları, itiraz süresi bakımından mülga 555 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak şartıyla Bültende yayımlanır.

(2) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılmış ulusal patent başvuruları ve faydalı model 
başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan ek patent başvurularının sonuçlandırılmasında, ek 
patent başvurusu veya ek patentin bağımsız patent başvurusu ya da patente dönüştürülmesinde, asıl 
patent başvurusunun başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır. Incelemesiz 
verilen patentin incelemeli patent başvurusuna dönüştürülmesinde, patent başvurusunun faydalı model 
başvurusuna ya da faydalı model başvurusunun patent başvurusuna değiştirilmesinde, patent ve faydalı 
modellerin hükümsüz kılınmasında, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır. Bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ulusal aşamaya giren uluslararası veya bölgesel anlaşmalar 
yoluyla yapılmış patent başvuruları ve faydalı model başvuruları, başvurunun ulusal aşamaya girdiği 
tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(3) Mülga 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4 üncü maddesi kapsamındaki 
patentler hakkında aynı maddenin uygulanmasına devam edilir. 

(4) Önceki mevzuat hükümlerine göre verilmiş patent ve faydalı modeller için 99 uncu, 138 inci ve 
144 üncü maddeler ile 113 üncü maddenin beşinci fıkrası ve 121 inci maddenin sekizinci fıkrası hariç 
olmak üzere bu Kanun hükümleri uygulanır.

Mevcut yönetmeliklerin uygulanması 
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut 

yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
Suç eşyalarının imhası
GEÇİCİ MADDE 3- (1) 1/1/2009 tarihinden önce işlediği suç nedeniyle mülga 551, 554, 555 

veya 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin ceza hükümleri uygulanarak haklarında suça konu 
eşyanın müsaderesine dair verilen ve kesinleşen kararın infazı gerçekleşmemiş kişilere; eşyanın adli 
emanette veya müştekide bulunmasına ya da 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 132 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince muhafaza edilmek üzere diğer bir kişiye 
teslim edilmiş olmasına bakılmaksızın, kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki Cumhuriyet 
başsavcılığınca resen, sonuçları açıklanan usulüne uygun meşruhatlı tebligat çıkarılır. Bu kişilere 
bir ay içinde mahkemeye başvurarak eşyanın iadesini talep etme hakları olduğu bildirilir. Bu süre 
içinde sahipleri tarafından iade talebinde bulunulmaması veya iade talebinde bulunulmakla beraber 
mahkemece verilen iade kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde eşyanın teslim alınmaması halinde 
Cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine kararı veren mahkeme tarafından eşyanın imhasına karar 
verilir. Imha kararı derhal yerine getirilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.   
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(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mülga 551, 554, 555 veya 556 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerin ceza hükümleri uygulanarak haklarında eşyanın iadesi yönünde verilen 
kesinleşmiş karar bulunduğu halde eşyayı teslim almayan kişilere, eşyanın adli emanette veya 
müştekide bulunmasına ya da Ceza Muhakemesi Kanununun 132 nci maddesinin beşinci fıkrası 
gereğince muhafaza edilmek üzere diğer bir kişiye teslim edilmiş olmasına bakılmaksızın, kararı veren 
mahkemenin yargı çevresindeki Cumhuriyet başsavcılığı tarafından resen, sonuçları açıklanan usulüne 
uygun meşruhatlı tebligat çıkarılarak iadesine karar verilen eşyayı bir ay içinde teslim almaları istenir. 
Bu süre içinde sahipleri tarafından teslim alınmayan eşya hakkında, Cumhuriyet başsavcılığının istemi 
üzerine kararı veren mahkeme tarafından imha kararı verilir. İmha kararı derhal yerine getirilmek üzere 
Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

(3) Bu madde gereğince yapılacak imha işlemleri, Cumhuriyet savcısı başkanlığında, emanet 
memuru ve iki zabıt kâtibinden oluşan komisyon tarafından yerine getirilir ve buna ilişkin tutanak 
tanzim olunur. Komisyonda hangi zabıt kâtiplerinin yer alacağı adalet komisyonlarınca belirlenir. İmha 
edilen eşya için hak sahibine herhangi bir ödeme yapılmaz. İmha masrafları, eşya sahibinden tahsil 
edilmek şartıyla yargılama gideri olarak Hazine tarafından karşılanır.

İptal yetkisinin mahkemeler tarafından kullanılması
GEÇİCİ MADDE 4- (1) 26 ncı madde hükmü yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisi, anılan 

maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılır.
(2) 26 ncı maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mahkemeler tarafından görülmekte olan iptal davaları 

mahkemeler tarafından sonuçlandırılır.
(3) Mahkemelerin bu madde hükmüne göre vermiş olduğu kararlar kesinleşmesinden sonra 

Mahkeme tarafından Enstitüye resen gönderilir.

Yürürlük
MADDE 189- (1) Bu Kanunun;
a) 26 ncı maddesi yayımı tarihinden itibaren yedi yıl sonra,
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(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mülga 551, 554, 555 veya 556 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerin ceza hükümleri uygulanarak haklarında eşyanın iadesi yönünde verilen 
kesinleşmiş karar bulunduğu halde eşyayı teslim almayan kişilere, eşyanın adli emanette veya 
müştekide bulunmasına ya da Ceza Muhakemesi Kanununun 132 nci maddesinin beşinci fıkrası 
gereğince muhafaza edilmek üzere diğer bir kişiye teslim edilmiş olmasına bakılmaksızın, kararı veren 
mahkemenin yargı çevresindeki Cumhuriyet başsavcılığı tarafından resen, sonuçları açıklanan usulüne 
uygun meşruhatlı tebligat çıkarılarak iadesine karar verilen eşyayı bir ay içinde teslim almaları istenir. 
Bu süre içinde sahipleri tarafından teslim alınmayan eşya hakkında, Cumhuriyet başsavcılığının istemi 
üzerine kararı veren mahkeme tarafından imha kararı verilir. Imha kararı derhal yerine getirilmek üzere 
Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.   

(3) Bu madde gereğince yapılacak imha işlemleri, Cumhuriyet savcısı başkanlığında, emanet 
memuru ve iki zabıt kâtibinden oluşan komisyon tarafından yerine getirilir ve buna ilişkin tutanak 
tanzim olunur. Komisyonda hangi zabıt kâtiplerinin yer alacağı adalet komisyonlarınca belirlenir. Imha 
edilen eşya için hak sahibine herhangi bir ödeme yapılmaz. Imha masrafları, eşya sahibinden tahsil 
edilmek şartıyla yargılama gideri olarak Hazine tarafından karşılanır.

İptal yetkisinin mahkemeler tarafından kullanılması
GEÇİCİ MADDE 4- (1) 26 ncı madde hükmü yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisi, anılan 

maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılır. 
(2) 26 ncı maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mahkemeler tarafından görülmekte olan iptal davaları 

mahkemeler tarafından sonuçlandırılır.
(3) Mahkemelerin bu madde hükmüne göre vermiş olduğu kararlar kesinleşmesinden sonra 

Mahkeme tarafından Kuruma resen gönderilir. 
Yenileme talepleri
GEÇİCİ MADDE 5- (1) 23 üncü maddenin ikinci fıkrası ile 69 uncu maddenin dördüncü fıkrası 

yürürlüğe girene kadar yenileme talepleri bakımından, mülga 554 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerin ilgili hükümleri uygulanır.

Görülmekte olan davalar 
GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Kanunla yürürlükten kaldırılması öngörülen;
a) 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 146 ncı,
b) 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci,
c) 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu,
d) 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 71 inci,
maddeleri uyarınca kurulmuş ihtisas mahkemeleri, bu Kanunun 156 ncı maddesinin birinci 

fıkrası uyarınca kurulan mahkemeler olarak kabul edilir ve bu mahkemelerde derdest olan davaların 
görülmesine devam olunur. 

Yürürlük
MADDE 192- (1) Bu Kanunun;
a) 26 ncı maddesi yayımı tarihinden itibaren yedi yıl sonra,
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b) 46 ncı maddesinde düzenlenen amblem kullanım zorunluluğuna ilişkin hükümleri yayımı 
tarihinden itibaren bir yıl sonra,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 190- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

	 Ahmet	Davutoğlu
 Başbakan
 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 
	 N.	Kurtulmuş	 M.	Şimşek	 Y.	Akdoğan
 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı
	 Y.	T.	Türkeş	 L.	 Elvan	 B.	Bozdağ
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Avrupa Birliği Bakanı  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
	 S.	Ramazanoğlu	 V.	Bozkır	 F.	Işık
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı
	 S.	Soylu	 F.	G.	Sarı	 M.	Çavuşoğlu
 Ekonomi Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı
	 M.	Elitaş	 B.	Albayrak	 A.	Ç.	Kılıç
 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı Içişleri Bakanı
	 F.	Çelik	 B.	Tüfenkci	 E.	Ala
 Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
	 C.	Yılmaz	 M.	Ünal	 N.	Ağbal
 Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su Işleri Bakanı
	 N.	Avcı	 İ.	Yılmaz	 V.	Eroğlu
 Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
 M.	Müezzinoğlu	 B.	Yıldırım
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b) 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 69 uncu maddenin dördüncü fıkrasında düzenlenen 
yenileme taleplerinin yapılması gereken süreye ilişkin hükümleri ile 46 ncı maddesinde düzenlenen 
amblem kullanım zorunluluğuna ilişkin hükümleri yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 193- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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