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19. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpmarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız
ve Keyfî İşlemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı
Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Mec
lis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337)
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395)
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ması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu
Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404)
2 3 . - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde
Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddi
asıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet
Ozarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve
Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü
Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (6/16) (S. Sayısı: 373)
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24. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554)
25. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair
524 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/616) (S. Sayısı : 606)
26. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka, nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı
Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609)
27. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı: 624)
28. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik Başkanlığı Kurulması, 206 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında.
Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/336) (S. Sayısı : 690)
'
29. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat id
dialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikle
ri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu
İddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem,
Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında Meclis Soruşturması
Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu (9/22) (S.
Sayısı: 779)
30. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat
Ercan, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar,
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sun
gurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık,
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfi Oktay, İs
tanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292
Arkadaşının 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine dair Kanun Tekli
fi, İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Arkadaşının 2709 Sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve
Anayasaya Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı: 861)
3 1 . - Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/585) (S. Sayışı : 665)
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 10.30'da açılarak beş oturum yaptı.
DYP, CHP, ANAP Grubu Başkanvekilleri ile RP Genel Başkanı Yardımcısı, DSP ve BBP
temsilcilerinin imzaladıkları:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Haziran 1995 tarihinde yaptığı 121 inci Birleşiminde, Yunan
Parlamentosunun, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesini onaylayarak, Yunanistan yö
nünden uygulanabilecek aşamaya getirmesi sonucu ortaya çıkan durumu görüşmüş, aşağıdaki açık
lamayı oybirliğiyle kabul etmiştir.
Türkiye - Yunanistan arasında ortak deniz olan Eğedeki dengeler, 24 Temmuz 1923 tarihli Lo
zan Barış Antlaşmasıyla kurulmuştur. O tarihte her iki ülkenin karasuları 3 deniz millî olarak be
lirlenmişti. Bu durumda, millî hükümranlık dışındaki açık deniz alanları Eğenin yüzde 70'ini oluş
turmaktaydı.
Yunanistan, 8 Ekim 1936 tarihinde karasularım 6 deniz miline çıkararak Ege'nin yüzde
43.68'ini, yani yaklaşık yarısını egemenliği altına almıştır. Ancak, 1964 tarihinde 6 mile çıkarılan
Ege'deki Türk karasuları ise, Ege'nin yaklaşık yüzde 7'lik bölümünü kapsamaktadır. Ege'nin yarısı
halen açık deniz alanı statüsünde bulunmaktadır.
Yunanistan, son olarak, Deniz Hukuku Sözleşmesinin, esas itibariyle açık denizler ve okya
nuslar için belirlenmiş bazı hükümlerinden yararlanarak, karasularını 12 mile çıkarmak isteğini or
taya atmıştır. Bu durum gerçekleştiği takdirde, Yunanistan, Ege Denizinin yaklaşık yüzde 72'sini
egemenliği altına sokmuş olacaktır.
Bir yarımada olan Türkiye'nin, dünya denizlerine ve okyanuslarına Yunan karasularından ge
çerek ulaşmasına yol açacak böyle bir durumu kabul etmesi asla düşünülemez. Türkiye'nin, Ege'de
hayatî menfaatları vardır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yunanistan Hükümetinin Lozanla kurulmuş dengeyi bozacak
biçimde Ege'deki karasularını 6 milin ötesine çıkarma karan almayacağım ümit etmekle birlikte,
böyle bir olasılık durumunda ülkemizin hayatî menfaatlerini muhafaza ve müdafaa için, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetine, askerî bakımdan gerekli görülecek olanlar da dahil olmak üzere, tüm
yetkilerin verilmesine ve bu durumun Yunan ve dünya kamuoyuna dostane duygularla duyurulma
sına karar vermiştir."
Şeklindeki müşterek bildirileri okundu; Türkiye Büyük Millet Meclisince oybirliğiyle benim
senen bu bildirinin gereğinin Başkanlıkça yerine getirileceği ve gerekli yerlere duyurulacağı ifade
edildi.
Gürcistan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento heyetini davetine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi, kabul edildi.
Gündemin "Kanun, Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının :
1 inci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek,
2 nci sırasında bulunan 111,
3 üncü sırasında bulunan 112,
4 üncü sırasında bulunan 116,
5 inci sırasında bulunan 180,
6 ncı sırasında bulunan 193,
7 nci sırasında bulunan 322,
8 inci sırasında bulunan 337,
9 uncu sırasında bulunan 394,
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10 uncu sırasında bulunan 395,
11 inci sırasında bulunan 404,
12 nci sırasında bulunan 373,
13 üncü sırasında bulunan 554,
14 üncü sırasında.bulunan 606,
15 inci sırasında bulunan 609,
16 ncı sırasında bulunan 624,
17 nci sırasında bulunan 691,
18 inci sırasında bulunan 690,
19 uncu sırasında bulunan 779,
21 inci sırasında bulunan 71,
22 nci sırasında bulunan 82,
23 üncü sırasında bulunan 139,
24 üncü sırasında bulunan 134,
25 inci sırasında bulunan 283,
26 ncı sırasında bulunan 391,
27 nci sırasında bulunan 66,
28 inci sırasında bulunan 201,
29 uncu sırasında bulunan 699,
30 uncu sırasında bulunan 798,

,

S. Sayılı kanun tasan ve teklifleri ile soruşturma komisyonları raporlarının görüşmeleri, ilgili
komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.
20 nci sırasında bulunan, Patent, Faydalı Model, Marka, Coğrafî İşaretler, Endüstriyel Tasa
rımlar, Yaş Sebze ve Meyve Ticareti, Toptancı Halleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları,
Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Türkiye Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliğinin Kuruluşu, Tarım Kredi Kooperatifle
ri ve Birlikleri ile Gıda Konularının Düzenlenmesine ve Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Ka
nununun Mer'iyet ye Tatbik Şekli Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Gümrük Ka
nununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının (1/855) (S.
Sayısı : 858) görüşmelerden sonra yapılan açık oylama sonucunda kabul edildiği ve kanunlaştığı
açıklandı.
Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik, Başkanın, yetki kanunu tasarısının görüşmelerinin
bitimine kadar sürenin uzatılmasını oya sunmasıyla ilgili tutumu hakkında bir konuşma yaptı.
13 Haziran 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 20.16'da Birleşime son verildi.
Kamer Genç
Başkanvekili

1

Ali Günaydın
Konya
Kâtip Üye
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Sinop
Kâtip Üye
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II. - GELEN KÂITLAR
9 . 6 . İ995 CUMA
Kanun Hükmünde Kararname
1. - Sekiz İlçe ve Üç İl Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/864) (İçişleri ve Plan ve
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.1995)
Raporlar
1. - Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/807) (S. Sayısı: 855) (Dağıtma tarihi: 8.6.1995) (GÜNDEME)
2. - Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Ciridoruk ve İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın;,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında İçtüzük Teklifi, An
kara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in; İçtüzüğün 157 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 14 üncü
Kısım Çeşitli Hükümler Bölümüne 157 nci Maddeden Sonra Gelmek Üzere Bir Madde Eklenme
si Hakkındaki İçtüzük Teklifleri, İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 36 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu
(2/931, 2/1105, 2/1107,2/1364) (S. Sayısı: 859) (Dağıtma tarihi: 9.6.1995) (GÜNDEME)
3. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Millet
vekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri
Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon
Milletvekili Eyüp Aşık, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Scyfi Ok
tay, İstanbul Milletvekili Ercan Karakâş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının,
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç
Metni ve ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Cemal
Tercan ve 153 Arkadaşının; 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Arkadaşı
nın 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anaya
saya Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1007,
2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 861) (Dağıtma tarihi : 9.6.1995) (GÜNDEME)
4. - 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna
Ek Maddeler İlave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek Cezaların Gösterge Puanı Esas
Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 19 Arka
daşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilme
sine İlişkin Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 2 Arkadaşının; Karayolları Tra
fik Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletve
kili Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un; Karayolları Trafik Kanununun Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kütahya Milletvekili Mustafa Ka
lemli ve 3 Arkadaşının; Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş, Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/743, 2/749, 2/901,
2/1011, 2/1113) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 9.6.1995) (GÜNDEME)
'•.'.
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12 6.1995 PAZARTESİ
Sözlü Soru Önergeleri
1. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergiider'in, polisin delil toplamada yetersiz kaldığı iddi
asına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1626) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.1995)
2. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergiider'in, Karayolları Muayene istasyonlarına ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1627) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.1995)
Yazılı Soru Önergeleri
1. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kayseri - Sarız - Kıskaçlı Köyünün
telefon ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7011) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 7.6.1995)
2. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü personelinin kı
lık kıyafet yönetmeliklerine uymadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/7012) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.1995)
3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının faaliyetleri durdurulan
bankalardan olan alacaklarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7013) (Başkanlığa
geliş tarihi : 8.6.1995)
4. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi kaçakçılığı yapan firmalara ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7014) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.1995)
5. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı bakan ve milletvekili yakınlarının bürok
raside görev aldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7015) (Başkanlığa geliş
tarihi: 8.6.1995)
6. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Yeşildere Belediye Başkanı hakkındaki
iddialara, ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7016) (Başkanlığa geliş tarihi :
8.6.1995)
7. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Halk Bankasınca yayın kuruluşlarına verilen kre
dilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7017) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.1995)
8. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Emlak Bankasınca yayın kuruluşlarına verilen
kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7018) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.6.1995)
9. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Hazine Müsteşarlığınca yayın kuruluşlarına yeri
len kredilere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7019) (Başkanlığa geliş tarihi :
8.6.1995)
10. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kalkınma Bankasınca yayın kuruluşlarına veri
len kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7020) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.1995)
11. - Kayseri Milletvekili JSalih Kapusuz'un, Ziraat Bankasınca basın kuruluşlarına verilen
kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7021) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.1995)
12. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, kimya mühendislerine öğretmenlik hakkı tanınıp ta
nınmayacağına ilişkin Millî Eğitim bakanından yazılı soru önergesi (7/7022) (Başkanlığa geüş ta
rihi : 8.6.1995)
Gensoru Önergesi
1. - Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın,
kısmî yerel seçimler sırasında Devlet imkânlarını partizanca kullanarak Anayasa ve Seçim Kanu
nuna aykırı hareket ettikleri iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu Üyeleri hakkın
da Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin
önergesi (11/42) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.1995)
1
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13 . 6 .1995 SALI
Tezkere
1. - Yedinci Beş Yıllık (1996 - 2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tez
keresi (3/1870) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.1995)
Rapor
1. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/809) (S. Sayısı: 856) (Dağıtma tarihi: 13.6.1995) (GÜNDEME)
2. - Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/810) (S. Sayısı :
857) (Dağıtma tarihi: 13.6.1995) (GÜNDEME)
Sözlü Soru Önergesi
1. - İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Atatürk Havalimanına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1628) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.6.1995)
Yazılı Soru Önergesi
, 1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İline bağlı köylere 1995 yılında yapılacak
yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7023) (Başkanlığa geliş tarihi :
9.6.1995)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Vefa TANIR
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Işılay SAYGIN (İzmir)
—
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BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122 nci Birleşimini açıyorum.
III.-YOKLAMA
BAŞKAN-Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.
(İstanbul Milletvekili ismail Safa Giray'a kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşımıza gündemdışı söz vereceğim.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
1. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin gündem
dışı konuşması
BAŞKAN - Esnafın içinde bulunduğu sıkıntılar hakkında konuşmak üzere, Sayın Faruk Say
dam; buyurun.
FARUK SAYDAM (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;'csnaf ve sanatkârımızın
sorunları hakkındaki konuşmama başlarken, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, çağımızın değişen koşullarına ve yeniliklerine çabuk uyum sağlama
yeteneğine sahip olan ,ve toplumun yaratıcı potansiyelinin ortaya çıkmasında çok önemli bir rol üst
lenen, ülke istihdamının, üretimin ve katma değerin büyük bir bölümünü teşkil eden esnaf ve sa
natkârlarımız, bugün, ülkede 4 milyon 600 bin üyesi ve aileleriyle birlikte, 20 milyona erişen bir
sivil toplum kesimidir/Toplam işyerlerinin yüzde 98,9' unu, istihdamın yüzde 45,6'sını, üretimin
yüzde 37,7'sini, ihracatın yüzde 8'ini, Gelir Vergisi mükelleflerinin de yüzde 62'sini esnaf ve sanat
kârlarımız oluşturmaktadır.
Hal böyle iken, bugün, esnaf ve sanatkârlarımızın 40 temel sorunu vardır. Bu sorunları ifade
eden elimdeki bukitapçık, 1992 ve 1993 yıllarında, TESK tarafından Hükümete verilmiştir. Zaman
darlığından bu sorunları, size, tek tek saymayacağım. Hükümete soruyorum: Bundan haberiniz var
mı; esnaf için, bu 40 sorundan hangisini hallettiniz?
İş ve aş bekleyen insanlarımızın sayısı artıyor. Yüzde 14'e varan işsizlik ve 1994 yılında işten
çıkarılan 1 milyon kişinin işsizler ordusuna katılmasıyla, bu Koalisyon Hükümetinin, ekonomimi
zi iflasa götürdüğü malumdur. Üretim azalmış, büyüme yüzde ekşi 6'lara inmiştir. Fert başına mil
lî gelir, ANAP Hükümetleri zamanında 2 605 dolar iken, bugün, 2 192 dolara düşmüştür. Bu ra
kam, güneydoğuda, 280 dolar seviyesindedir, Türkiye, dolar bazında yüzde 27 fakirleştirilmiştir.
Tabiî, bu durumdan, işçimiz, memurumuz, emeklimiz etkilendiği gibi, esnaf ve sanatkârımız da
fazlasıyla etkilenmiş bulunmaktadır.
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Aynca, bugün, çiftçimiz, buğday fiyatlarının hâlâ açıklanmaması sebebiyle, büyük sıkıntı için
dedir. Esnaf, sattığını aynı parayla yerine koyamaz olmuş; vergilerini, çocuğunun okul parasıyla
öder duruma getirilmiştir. İşçi çıkarıp küçülerek krizden kurtulmak gibi bir lüksü, bulunmayan kü^
çük esnaf, artan ek vergilerle başa çıkamayınca, çareyi, işyerini kapatmakta bulmuştur. 5 Nisan ka
rarlarından sonra, sadece 1994 yılında -TESK Başkanı Sayın Günday'ın beyanında da belirttiği gi
bi- 84 325 esnaf, bugüne kadar ise toplam olarak 200 bin küçük esnaf, işyerini kapatarak kepenk
indirmiş durumdadır. Esnaf ve sanatkârlar, bu acı tabloya; vergi kanunlarına, yüksek enflasyona,
yüzde 250'lere varan faizlere daha ne kadar dayanacaktır?
Esasen, milletimizin belkemiğini oluşturan ortadirek, esnaf ve sanatkâr, eğer, tevekkülden ve
sahip olduğu terbiyeden sokağa dökülmüyorsa,-bu durum, daha fazla zorlanmamalıdır arkadaşla
rım. Esnaf, peşin vergiden, Katma Değer Vergisinden, hayat standardı esasından, çöp vergisinden
ve diğer vergilerin yükünden mustariptir ve devlet, esnaftan haraç toplamaktadır.
24 Mayısta, TESK Başkanlar toplantısında bir esnaf başkanı: "Bir esnaf dükkânında malların
envanteri.yapıldı; toplam mal tutarı 16 milyon Türk Lirasıydı. Bu yıl aynı esnafın ödeyeceği vergi
ise, 32 milyon Türk Lirasıdır. Esnafa böyle mi destek olunur? Esnafın vergilendirme haritaları ya
pılmalıdır; ancak, bu suretle vergide adalet sağlanabilecektir..."
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Bağlamaya gayret edelim lütfen.
FARUK SAYDAM (Devamla) -".,. 1991 yılında, seçim meydanlarında, 21 Ekim sabahı 'pe
şin vergiye son' diyenler 'vergi mükellefleri, müjde; geçici vergi kesinlikle kalkıyor' diyenler bu
gün neredeler" dedi. Bunu,, ben değil, esnaf soruyor.
Değerli,arkadaşlarım "esnafın kredisini, finansmanını artırdık" demek yetmez. İş yapamayan
esnaf, yüksek faizli krediyi ne yapsın. Batı, esnaf ve küçük ölçekli işletmelere sıfır faize varan dü
şük oranlı krediler vermektedir. İtalya'yı, ekonomik krizden, düşük faizli krediler kurtarmıştır. Bu
şekilde -esnafı tatmin etmeyecek yüksek faizli kredilerilerle- Gümrük Birliğinden zarar görecek es
naf ve sanatkârımız, Gümrük Birliğine nasıl uyum sağlayabilecektir?
Esnaf ve sanatkârımıza Halk Bankasından verilen krediler yetersizdir, faizleri yüksektir. Ay
rıca, reklam bedeli olarak, Halk Bankasından, milyarlarca lira ödenmektedir. Yazık değil mi esna
fın bu parasına? Halk Bankasının adının "Esnaf Bankası" olarak değiştirilmesi lazımdır. Halk Ban
kası özelleştirilmelidir, yönetime esnaf temsilcileri de girmelidir. 4 milyon 600 bin esnaftan, bugü
ne kadar, sadece, yüzde 10'u kredi kullanabilmiştir. Dört yıldır esnafın sorunlarına eğilmeyen bu
Hükümetin Sayın Başbakanı bugün kalkmış, TESK Başkanlar Kurulu toplantısında, pembe gözlük
le, pembe tablolar çizerek, vaatlerde bulunarak esnafı uyutmakta "hayat standardı vergisi kaldırıla
caktır" demektedir...
İBRAHİM GÜRSOY(İstanbul) - Sen de Refah yokuşusun!
FARUK SAYDAM (Devamla) - Bugüne kadar neredeydin, diye sormazlar mı? 1992 yılından
beri Meclis gündeminde bekleyen, esnaf ve sanatkâr ve Bağ-Kur muhtar ödenekleriyle ilgili yasa
tasarıları, süratle, daha fazla bekletilmeden yasalaştırılmalıdır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Bağlayınız lütfen.
FARUK SAYDAM ( Devamla) - Bitiriyorum efendim.
Çünkü, esnafta bıçak kemiğe dayanmıştır. Vergisini zamanında ödeyemeyen, bunalan esnaf ve
sanatkâr için bir vergi affı çıkarılmalıdır.
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Esnaf ve sanatkârımızın tamamı Bağ-Kur'a bağlıdır. Devlet desteği verilmediğinden, Bağ-Kur,
bugün hizmet veremeyecek hale gelmiştir. Bugün, Bağ-Kur, üyelerinin, asgarî sağlık hizmetlerine
cevap veremez durumdadır; emeklilerine ödediği emekli maaşları ise, emeklilerin ancak bir hafta
lık yiyecek ve içeceğini karşılayabilecek durumdadır. Eczaneler Bağ-Kur'lulara ilaç vermemekte,
hastaneler Bağ-Kur'lulan kabul etmemektedir.
Esasen, SSK emeklisinin durumu da aynı perişanlıktadır. Hele Bağ-Kur'a bağlı mahalle muh
tarları, 1 milyon 200 bin lira aylıkla hizmet vermekte; asgari ücret bile onlara layık görülmemekte
dir.
İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) - Refah'a geçeceksin galiba!
FARUK SAYDAM (Devamla) - Yani, günde 250 gram et parasına,iş; sosyal adalet davranı
şı ve anlayışı bu mudur !
Değerli milletvekillleri, netice olarak, kırk temel sorunu olan toplumun üretim motoru, istih
dam kaynağı ve belkemiği esnaf ve sanatkârımızın sesine, kulak verilmesi, yapılan şovlar yerine,
verilen sözlerin süratle yerine getirilmesi, esnaf ve sanatkârın desteklenmesi ve vergide, sosyal gü
venlikte beklenen düzenlemelerin acilen yapılmasının gerekli olduğuna inanıyorum.
Esnaf ve sanatkârımızın sorunlarını araştırmak için Mecliste kurulan komisyonumuzun da en
kısa zamanda çalışmasını rapora bağlaması gerektiğine inanarak, sabrın da bir sınırı olacağını ha
tırlatıyor ve hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Saydam.

-

2. - Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayanhn, il ve ilçe kurulmasında uygulanan yöntemlere
ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşemin cevabı
BAŞKAN - Efendim, ikinci söz, Sayın Bülent Atasayan'ın; il ve ilçe kurulması hakkında.
Buyurun.
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gündem dışı konuş
mamın konusu, 3 ilçenin il yapılması sırasında, Karamürsel İlçesinin nasıl paramparça yapıldığını
kapsayacaktır.
Anayasanın 126 ncı maddesinde, Türkiye'nin, merkezî idare kuruluşu bakımından, coğrafya
durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; illerin de diğer kade
meli bölümlere ayrılacağı belirtilmiştir.
5442 sayılı İl İdaresi Kanununda da paralel düzenlemeler mevcut olup, il ve ilçelerin kanunla
kurulacağı hükme bağlanmıştır. Bu şartlar dahilinde, yasal prosedüre uygun olarak il ve ilçe kurul
masına hiç kimsenin itirazı yoktur; ancak, Hükümet, yeni kurulan 3 ille ilgili olarak, bu gereklerin
hiçbirini göz önüne almadan, 4109 sayılı Yetki Kanunu ve bu kanuna dayanarak çıkardığı 550 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameyle; Anayasayı, İl İdaresi Kanununu ve devlet geleneğini çiğne
miştir. Hükümet, iktidar gücünü kendi siyasî çıkarları doğrultusunda kullanmıştır.
Anavatan Partisi İktidarı zamanında, ihtiyaçların daha iyi karşılanabilmesi için, 7 ilçemiz, yet
ki kanunu ve kararnameyle değil, kanunla il yapılmıştır. İl yaptığmız ilçeler, genel seçimde
ANAP'a oy vermemiştir. Türk Halkı, hiç kimsenin oylarına ipotek koymasına izin veremez.
Hükümetin yöntem ve amacı yanlıştır. 4 Haziran 1995 seçimleri öncesinde, Kilis, Karabük ve
Yalova'nın il olması, bu yetkinin istismarıdır. Yetki yasası, Bakanlar Kuruluna, bir yıl süreyle ye
ni il ve ilçe kurulması için, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermektedir. Bu durum, il
ve ilçe kurulmasının yasayla yapılabileceğine iljşkin Anayasa hükmü ile, İl İdaresi Kanununa ay
kırıdır. Hükümetin yöntemindeki yanlışlık budur.
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Anavatan Partisi, ilgili yetki kanununun iptali için Anayasa Mahkemesi nezdinde gerekli iti
razı yapacaktır. 20 Kasım 1991 tarihli kanun teklifimiz bunun en büyük kanıtıdır. İlgili teklifimiz
de, 15 ilçemizin il yapılması söz konusu edilmekteydi. Alanya, Bafra, Bandırma, Çorlu, Düzce,
Fethiye, Gebze, İğdır, İskenderun, Kilis, Nazilli, Siverek, Suşehri, Şebinkarahisar ve Tarsus ilçele
rinin il yapılmasını teklif ettik; ancak, Hükümet, ihtiyaçları değil, siyasî amaçları göz önüne aldı
ğından, teklifimiz kanunlaşma şansı bulamadı.
Hükümetin siyasî çıkarlarını her şeyin üstünde tutan tavrının son örneği olarak gündeme ge
len Yalova, Karabük ve Kilis'in il yapılmasını içeren kararname, devlet yönetim geleneği açısın
dan pek çok tehlikeyi bünyesinde barındırmaktadır. İktidar koltuğunu kaybetmemek için her yolu
mubah gören zihniyetin, 60 milyon insanımızın gözü önünde rüşvet vermesi ve yaptıklarını normal
bir işlemmiş gibi göstermeye çalışması, siyasî erdemle bağdaşmaz. Hükümet, her geçen gün daha
eğreti oturduğu iktidar koltuğu üzerine üç gün daha fazla oturabilmek için Kilis'i, Sayın Başbaka
nın siyasî geleceğini garantiye alabilmek için Yalova'yı, Demir Çelik İşletmelerinin kapatılmasın
dan doğacak tepkiyi hafifletebilmek için de Karabük'ü il yapmıştır.
Özellikle Yalova'ya dikkat çekmek istiyorum: Kilis, seçim nedeniyle kamuoyunda öne çık
mıştır; ancak, Yalova'da yaşananlar, Hükümetin siyasî oyunlarının ülkeye ne kadar zarar verdiği
ni daha iyi göstermektedir. Kararnameyle yapılan Karabük ve Kilis, kendi sınırları dahilinde kal
mış, civar illerdeki yerleşim alanlarından toprak kaydırılmamıştır; ancak, Yalova için aynı şey söz
konusu değildir. Karamürsel toprağının yaklaşık üçte biri, Yalova İline dahil edildi. Karamürsel,
Kocaeli'nin büyük ilçelerinden biridir. Karamürsel'e bağlı Altınova, Kaytazdere ve Subaşı Belde
leri kararnameyle birlikte Yalova'ya bağlandılar; aynı kararnameyle Altınova ilçe yapıldı. Kara
mürsel'in toprak bütünlüğünü parçalamaya yönelik bu hareket, hiçbir haklı gerekçeye dayanma
dan, tamamen siyasî kaygılarla, Başbakanı, gelecek seçimlerde Yalova'dan milletvekili seçtirmeyi
garantiye almak maksadıyla yapıldı.
Üç beldenin Yalova'ya .bağlanmasıyla birlikte, Karamürsel'in 29 kilometre olan karayolunun
sadece 18 kilometresi kaldı. Deniz Eğitim Komutanlığı, feribot iskelesi, küçük sanayi sitesi, Kara
mürsel Şehitliğiyle birlikte, Kocaeli Üniversitesi kampus alanı olarak belirlenen kısım da Yalo
va'ya bağlanmıştır. Kaytazdere, Altınova ve Subaşı belediyeleri Kocaeli'ne bağlıyken, büyükşehir
belediyesi sınırları dahilinde toplanan verginin büyükşehir payının yüzde 60'ından pay alıyorlardı;
yeni düzenlemeyle, bu gelirden mahrum bırakılarak, ayrıca cezalandırılmışlardır.
Bu düzenlemelerle zarara uğrayan bir diğer sektör taşımacılıktır. Kara taşımacılığının temel
geçim kaynaklarından biri olması nedeniyle, Karamürselli taşımacılar kontak kapama noktasına
gelmişlerdir; çünkü, üst sanayi kuruluşlarının hepsi Yalova sınırları içinde kalmıştır.
Tüm bunlar sonucunda Karamürsel, nüfusunun yüzde 40'ını, toprağının üçte birini, ekonomi
gelirlerinin yüzde 80'ini, maalesef, Yalova'ya terk etmiştir. Bu haksızlıklara, tüm Karamürsel hal
kı isyan etmektedir. Doğru Yol Partisi mensubu olan Karamürsel Belediye Başkanı partisinden is
tifa etmiştir. DYP, CHP ilçe teşkilatları, yine, aynı şekilde istifa ederek, parti tabelalarını indirip,
parti mühürlerini genel merkezlerine göndermişlerdir. Birtakım siyasî çıkarlar uğruna, bir ilçe hal
kını bu derece mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Karamürsel halkı perişan edilmiştir; bu ko
nunun takipçisi olacağız. Ne Kaytazdere ne Altınova ne Subaşı halkının tercihleri alınmamıştır; uy
gulama, bu yönüyle de antidemokratiktir.
Nüfusu, sosyal ve ekonomik yapısı itibariyle, Yalova, Karabük ve Kilis'ten daha önce il olma
sı gereken ilçelerimiz vardı. Tarsus birinci, Gebze ikinci, İskenderun üçüncü, Karabük dördüncü
gelmektedir; Kilis", beşinci; Nazilli, altıncı; Bandırma, yedinci; Çorlu, sekizinci; Yalova dokuzun
cu; Bafra, onuncu büyüklüktedir.
-281

-

T.B.M.M.

B:J22

13.6.1995

0:1

Rakamlarda da görüleceği üzere, şayet, ihtiyaçlar doğrultusunda il yapılacak olsaydı, ilk üç sı
rada, Tarsus, Gebze, İskenderun yer alacaktı; ancak, Türkiye'de, bu Hükümet sayesinde, hak, hu
kuk, adalet gibi kavramlar devlet yönetiminden silindiği için, söz verilen üç ilçe, seçim rüşveti ola
rak il yapılmıştır. Yalova'yı il yapan, Karamürsel'i parçalayan bu zihniyet, artık, ülke yönetiminden
çekilmelidir. Yönetimde kaldıkları her gün, ülke için telafisi imkânsız zararlara yol açmaktadır.
Kendi geleceklerini garantiye almak uğruna halka verdikleri bu rüşvetlerin en güzel yanıtı, ilk se
çimde, yine, halktan alınacaktır. Değil Yalova'yı, Karabük'ü, Kilis'i, Türkiye'deki tüm mezraları
dahi il yapsalar, yine de kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacaklardır.
Karamürsel, acemi sünnetçi tarafından sünnet edilmiştir; ustura biraz ileriye kaçmıştır. Bu ka
rar, yanlış bir karardır; yanlış karardan dönmek fazilettir. Yetki Yasası iptal edilmeden, kanun hük
münde kararnameyi değiştirip, Karamürsel ve Yalova'yı eski hudutlarına almak, Sayın Tansu Çil-,
ler'in iki dudağının arasındadır. Yalovalıların, Yalova'nın il olmasıyla mutlu oldukları gibi, Kara
mürselliler de Karamürsel'in bölünmemesiyle mutlu olacaklardır. Bu şekilde düzenleme yapıldığı
takdirde, Karamürsel, 4 Temmuzdaki kurtuluş gününü, çifte kurtuluş günü olarak kutlayacaktır.
Bu konunun düzelmesi temennisiyle, Yüce Meclise teşekkür ederim; Sayın Başkanıma da to
leranslarından dolayı teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Atasayan.
, Cevap vermek üzere, Sayın İçişleri Bakanı Nahit Menteşe; buyurun.
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ko
caeli Milletvekili Sayın Bülent Atasayan'ın, İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Yasasıyla ilgili ola
rak yapmış olduğu gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunmakta
yım. Öncelikle, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım.
Anayasanın 126 ncı maddesinde, Türkiye'nin, merkezî idare.kurüluşu bakımından, coğrafî du
rumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; illerin de diğer kademe
li bölümlere ayrılacağı belirtilmiştir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununda da, paralel düzenlemeler
mevcut olup, il ve ilçelerin kanunla kurulacağı hükme bağlanmıştır.
Bilindiği gibi, kamu hizmetlerinin önemli bir kısmı, mülkî idare bölümleri esas alınarak kuru
lan taşra teşkilatlan tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu hizmetlerin verimli ve etkili bir şekilde
yürütülebilmesi, illerin ve ilçelerin coğrafî yapısı, ulaşım ve haberleşme şartları ve nüfus yoğunlu
ğuyla yakından ilgilidir. Coğrafî bütünlüğün bulunmadığı, nüfus yoğunluğuna paralel teşkilatın
oluşturulmadığı, ulaşım ve haberleşmenin.günün şartlarına uygun şekilde sağlanamadığı bölgeler
de diğer hizmetler de aksamaktadır.
Bu sebeple, Bakanlığımızca, mülkî idare taksimatında, coğrafî yapı ve nüfus yoğunluğuna uy
gun değişiklikler yapılması faydalı görülmüştür. Bu çerçevede, il ve ilçe kurulması işlemlerine be
lirli bir hiz kazandırabilmek amacıyla, Bakanlığımız tarafından, İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki
Kanunu Tasarısı hazırlanarak, Başbakanlığa sunulmuş ve tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
ilgili komisyonlarında görüşülüp, kabul edilmesini müteakiben, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kurulunun gündemine gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 31.5.1995 günü görüşülen
tasarı, muhalefet edilmeksizin -yani, kırmızı oy verilmeksizin- kabul edilerek kanunlaşmıştır.
İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunuyla, Bakanlar Kuruluna, ülkenin coğrafya durumu
na, ekonomik şartlarına ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, yeni il ve ilçeler kurulmasını sağ
lamak amacıyla, kanun hükmünde kararnameler çıkarma yetkisi verilmiştir. Yayımlandığı tarihten
itibaren bir yıl süreyle geçerli olan 3 Haziran 1996 tarihine kadar bu yetki kanununa istinaden çı
karılacak kanun hükmünde kararnameler, yeni il ve ilçelerin kurulmasını ve buralara bağlanacak il- 282 -
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çe, bucak, kasaba ve köylerin belirlenmesini, yeteri kadar kadro ihdas edilmesini ve yeni il ve ilçe
lerin faaliyete geçebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını kapsayacaktır.
Bahse konu yetki yasasıyla Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler sınırsız değildir. Çıkarılacak
olan kanun hükmünde kararnamelerde, kanunun 1 inci maddesindeki amaç, 2 nci maddesindeki
kapsam ile ilgili düzenlemeler yanında, 3 üncü maddede yer alan ilkelerin de göz önünde bulundu
rulması gerekmektedir.
Yine, Bakanlar Kurulu, 1 inci maddeyle verilen yetkiyi kullanırken, ülkenin coğrafî durumu
nu, ekonomik şartlarını, kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini göz
önünde bulundurmak durumundadır. Nitekim, Bakanlar Kurulu, yetki yasasına istinaden, Karabük,
Kilis ve Yalova ilçelerinin il yapılmasıyla ilgili çıkarmış olduğu 550 sayılı Sekiz İlçe ve Üç îl Ku
rulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamede, 4109 sayılı Kanunda ifade edilen ve amaç, kapsam ve ilke
ler ile ilgili hususları düzenleyen hükümlerine tam anlamıyla uyulmuştur. Bu düzenlemelerde po
litik mülahazalara asla yer verilmemiştir; mevzuat ve ülkemizin koşulları neyi icap ettiriyorsa o ya
pılmıştır, bundan sonra da aynen yapılmaya devam edilecektir.
Değerli milletvekilleri, Kocaeli Milletvekili Sayın Bülent Atasayan, burada, il yapılması icap
eden ilçelerle ilgili hususları saydılar. Esasında, bizim de, bu saydıkları ilçelerin il yapılması hede
fimizdir, amacımızdır; gerekli hazırlık yapılmaktadır, tamamlanmaktadır. Bu bakımdan, yetki ka
nununa müsteniden, elbette Tarsus da gelecek, Bafra da gelecek, Nazilli de gelecek, Gebze de ge
lecek ve gene diğer iller de huzurunuza gelecektir.
Az evvel belirttiğim çerçeve içerisinde, bu ilçelerin, nüfus, gelişmişlik durumu, ekonomik ve
sosyal yapı, mevcut imkânlar, bağlanabilecek birim sayısı, ulaşım durumu, idarî ilişkiler gibi kri
terlere göre gerekli değerlendirmeleri yapılmıştır. Ayrıca, il olma talebiyle, kurum ve kuruluşlar ile
vatandaşlardan çeşitli istekler gelmektedir; bunları da, az evvel belirttiğim kriterler doğrultusunda
değerlendirmekteyiz.
Diğer yandan, ekonomik yönden gelişmemiş ve gelişme imkânları kıt olan bazı yörelerimizde
idarî yapıyı değiştirerek yeni cazibe merkezlerinin oluşturulmasını veya bunun tersi olarak, ekono
mik yönden gelişmiş olması nedeniyle, bu gelişmenin getirdiği zorunluğun gereği olarak, idarî ya
pıda değişiklik yapılması icap eden yörelerimizde yeni yönetim birimlerinin kurulmasını da fayda
lı görmekteyiz.
Ana hatlarıyla belirtmek gerekirse; il kurulmasıyla ilgili kriterlere uygun hareket etmek kay
dıyla, ülkemiz imkânlarının elverdiği ölçüde ve sürede, şartları müsait bulunan ilçelerimizi, bu yıl
dan başlamak üzere, önümüzdeki yıllara da sirayet edecek şekilde, il yapma kararındayız. Bu ko
nuda çok ciddî olduğumuzu da içtenlikle belirtmek isterim.
Diğer yandan, şu hususu da bir kez daha ifade edeyim ki, il ve ilçe yaparken gerek Anayasa
mızda gerekse İl İdaresi Kanununda ve İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanununda yer alan esas
lara tam anlamıyla uyulduğundan, bundan böyle de uyulacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır.
Bu hassasiyetimiz, yeni kurulan il ve ilçelere bağlanacak olan ilçe, belde ve köylerin belirlenmesi
ni de kapsamaktadır. Kısacası, yapılan işlemlerin tamamı mevzuata ve ülke manfaatlarına uygun
olarak gerçekleştirilmiştir.
Konuyu bilgilerinize arz ederim.
Bana bu fırsatı sağlayan Bülent Atasayan'a da teşekkürlerimi sunuyorum.
Yüce Meclise saygılarımı arz ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
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BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Sayın Başkanım, Sayın Bakan cevap verirken, Karamür
sel İlçesinin parçalanmasından söz etti. Bu konunun düzeltilip düzeltilmeyeceği hakkında Sayın
Bakanımız hiçbir bilgi vermedi. Ne düşündüklerini lütfen açıklarlar mı?
BAŞKAN - Efendim, ne sizi başka türlü konuşmaya, ne de Sayın Bakanı size cevap vermeye
zorlama imkânımız yok.
Teşekkür ederim.
BÜLENT ATASAYAN (Kocael^) - Ben de teşekkür ederim.
• •. , BAŞKAN - Sayın Esat Bütün, insan haklarından sorumlu Devlet Bakanının tutum, görüş ve
ziyaretleri hakkında gündemdışı söz talep ettiniz. Biraz evvel de yerinizden itiraz ettiniz. Bu yazı,
benim elime, üç arkadaşıma gündemdışı söz verdikten ve bakanlara da bildirdikten sonra geçti.
Onun için, bugün, bu talebinizi yerine getiremedim.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - "Başka söz isteyen olmadı" dediniz de, onun için söyle
dim.
•'.'••!•'•
BAŞKAN - Yani, bu söz hakkınız baki, söz verilecek.
3. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, yaş çay alım kampanyasına ilişkin gündem dışı konuş
ması ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı
BAŞKAN - Gündem dışı üçüncü olarak, Sayın Ahmet Kabil; buyurun. V
AHMET KABİL (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1995 yaş çay kampanyasının
açılmasıyla birlikte, Rize'deki kargaşaya, devlet boşluğuna, bir de çay sorunu eklenmiştir. Bu kar
gaşa hakkında, Yüce Meclise bilgi sunmak için söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selam
lıyorum. Sayın Başkana da, söz verdiği için teşekkür ediyorum.
Değerli milletvekilleri, Karadeniz Bölgesinde, 2 milyon kişinin tek geçim kaynağı çayın, son
üç yıldır, reel olarak hızla değer kaybetmesi yetmiyormuş gibi, eldeki stokun eritilmesi düşünce
siyle, bu kampanya döneminde, müstahsil, hiç de layık olmadığı uygulamalara muhatap olmakta
dır. Mümkün olduğu kadar az çay almak için, olmadık çarelere başvuruluyor, adeta müstahsile iş
kence yapılıyor, çay ruhsatları iptal ediliyor. 1995 yılı çay kampanyası açılırken, Sayın Bakan "bu
kampanyada kontenjan yoktur, herkesin çayı alınacaktır -bir de suçlama yaparak- kontenjan,
ANAP döneminde vardı" demiştir. ANAP dönemi derken, adil, herkese eşit, dekar başına günde
20 kilogram kontenjanı kastetmiştir. Ancak, kampanyanın açılmasından 5 gün sonra, hem de eski
ye hiç benzemeyen adaletsiz, ölçüsüz, keyfî, bir alım yerinde dekar başına 5 kilogram, diğerinde
10 kilogram, bir diğerinde 15 kilogram kontenjan uygulanmaya başlanmıştır.
Ayrıca, bugüne kadar hiç görülmeyen, hiç ismi duyulmayan, kalite firesi diye, eksperlerin insiyatifine göre, istediklerinden yüzde 10, istediklerinden yüzde 20, istediklerinden yüzde 30 fire
düşülüyor ve bu çay işleniyor, parası ödenmiyor. Bu metot, istismara açık bir metottur ve yanlıştır.
Yine, kampanya müddetince, her bölge için, dekar başına, bazı bölgelerde 300 kilogram, bazı
bölgelerde 400 kilogramla çay alımı sınırlandırılıyor. Bu uygulamaların hepsi, Sayın Bakanın söy
lediğinin tam aksine, üç ayrı kademeli kontenjandır. Kontenjan daha nasıl olur? Belki, Sayın Ba
kana, kontenjanın ne olduğunu izah etmemişlerdir. Maksat, eldeki çay stokunu eritmektir; ama, bu
stokun oluşması, tamamen, Çay Kurumunun yanlış üretim politikasından kaynaklanmaktadır. Müs
tahsilin hiçbir günahı yoktur.
,
1992-1994 yılları arasında, stok miktarı hiç düşülmeden, bütün fabrika müdürleri, köy köy do
laşarak "çayınızın kalitesi nasıl olursa olsun, tamamını Çay-Kur alacaktır ve parayı peşin ödeye
cektir" diye 1 yıl boyunca 700 bin ton çay işledim diyebilmek için, kaliteyi bozma pahasına, 90 bin
ton stok oluşturulmuştur.
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Ayrıca, reklam ve satış politikalarında yanlış ve kayırmacı bir düşünceyle, hedeflenen kuru
çay satışı yapılamamıştır. Bakın, bu yönetimin işbaşında olduğu, Nisan 1992'deki KİT Komisyonu
raporlarında ne deniliyor: "1991'de düzensiz bir satış sistemiyle, ancak 86 bin ton kuru çay satıla
bilmiştir. 1992'de iç piyasaya 110 bin ton, dış piyasaya, 2,5-3 dolardan 25 bin ton kuru çay satışı
planlanmıştır. Şu anda, elimizde 47 bin ton kuru çayımız, 200 milyar borcumuz vardır."
İcraata gelince, çay satışı iç piyasada 86 bin tondan 75 bin tona, dış piyasada satış fiyatı 2,5-3
dolardan 50 cente inmiş, stok 47 bin tondan 90 bin tona, borç miktarı 200 milyardan 9 trilyona çık
mıştır. Norm kadro dışında bordrolarda 7 bin işçi görülmesine rağmen, paketlenen kuru çay mik
tarı azaldığından -bugün paketlenmiş çay olmadığı için- piyasaya çay satılamaz duruma gelinmiş
tir; buna rağmen, reklam gideri yılda 450 milyondan -evet, "milyon" diyorum- 8 milyara, bir yıl
sonra da 13 milyara, bayilere ödenen satış primi 14 milyardan 72 milyara çıkmıştır; fakat, çay sa
tışı artmamış azalmıştır...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Lütfen, bağlamaya gayret edin.
AHMET KABİL (Devamla) - Bu kadar yanlış uygulamanın faturası, niçin müstahsilin teriy
le ödensin?
Sayın Bakan "1995 çay kampanyasında yüzde 100 zamlı fiyat verdik" diye övünüyor; ama,
enflasyonun 1994 yılında yüzde 160 olduğunu, gübrenin tonunun bir yılda 1 milyon 300 bin lira
dan 11 milyona çıktığını unutuyor.
Burada, üzerinde durulması gereken en önemli husus, yaş çay bedellerinin ne zaman ödenece
ğidir; çünkü, bu enflasyon ödemenin bir ay gecikmesi yüzde 10 eksilmesi demektir. Geçen yıl ol
duğu gibi, ödeme beş ay geciktirilirse, müstahsile 12 bin lira değil, 6 bin lira ödemiş oluruz. Bu ko
alisyonun her iki ortağı, 1991 yılında verilen fiyatı beğenmeyerek, 500 lira fark vereceklerini vaat
edip, sonra da vermedikleri o fiyat, bugün verilen fiyatın alım gücü bakımından iki katıdır. 1991'de
42 kilo çayla 1 çuval un alınırken, bugün 78 kilo çayla alınabiliyor. 51 kilo çayla 1 çuval şeker alı
nırken, bugün 122 kilo çayla alınabiliyor. 14 kilo çayla 1 tüp alınırken, bugün 28 kilo çayla alına
biliyor. 1 kilo çayla 3 ekmek alınırken, bugün 1,5 ekmek alınabiliyor. Bütün zorunlu tüketim mad
delerinde bu oran değişmiyor ve artık çayın alım gücü bitmiştir; göç devam ediyor.
Şimdi, Sayın Bakandan burada sormak istiyorum:
1.-Yaş çay bedellerini ne zaman ödeyeceksiniz? Bu Rizeli için çok önemli.
2.- Adaletsiz, ölçüsüz, istismara açık "kalite firesi" diye yapılan uygulamanın yerine, daha adil
bir uygulama getirmeyecek misiniz?
3.- Kontenjan yok demenize rağmen, uygulanmakta olan üç kademeli kontenjan sistemi yeri
ne daha adil ve eşit, köklü bir çözüm düşünmüyor musunuz?
Sayın milletvekilleri, Rize'de, Rize halkı, Çay Kurumunun bu kadar keyfi uygulamalarına çö
züm bulacak bir makamı ilanla arayacak duruma gelmiştir. Bu yönetim, Kuşadası'nda olduğu gibi,
il ve ilçe başkanlarına bırakılmış Devlet dairelerinin birçoğu, fanatik parti organı gibi çalışmakta
dır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN-Efendim, lütfen bağlayınız...
AHMET KABİL (Devamla) - Bitiriyorum efendim.
Köy Hizmetleri, Millî Eğitim en aktif parti organlarıdır.
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Köy Hizmetlerinde çalışan mevsimlik işçiler, 1991 yılına kadar yılda dokuz ay çalışırken, bu
tarihten sonra her yıl zoraki dört ay çalıştırılabiliyor. Bu yıl hâlâ işbaşı yapmamışlardır; işçiler pe
rişandır. Bu hükümetin ilgili bakanı, 16 Mayıs 1995 günü bu kürsüden, aynen "Kçy Hizmetlerin
de çalışan bütün mevsimlik işçiler 19 Mayısta, en geç 21 Mayısta işbaşı yapacaklardır" diye bu mil
lete söz vermiştir. Bugün 13 Haziran; bu söz de, Hükümetin diğer vaatleri gibi tarihe karışmıştır.
Hangi sözlerini yerine getirmişlerdir ki... Merak ediyorum; bu yüce millet, bu Hükümette; sözün
de durabilir bir tek kişi bulamayacak mıdır?! Bu millet, böyle bir yönetime layık değildir.(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Lütfen bitirin...
AHMET KABİL (Devamla) - Bitiriyorum efendim.
İşçiyi işten çıkararak, yatırımları durdurarak, mezarda emeklilik yasası çıkarıp işçilerimizin
sosyal haklarından tasarruf etme yerine, medyada her gün yer alan Sayın Başbakanın eşinin de maf
yayla işbirliği yaparak, orman alanlarını kapatanlara; inşaat yasağı olan arsaları, askerî yasak böl
geler içerisindeki arazileri yok pahasına alıp, devlet gücünü arkasına alarak inşaata açanlara; ver
gisi verilmeyen, kaynağı belli olmayan parayla Amerika Birleşik Devletlerinde villalar, işmerkezleri, oteller alıp, devleti soyma gayretinde olanlara engel olun; özelleştirmeye mafya çetelerini bu
laştırmayın; yoksa, çaya verilen parayla, işçinin ilaç parasıyla, muayene ücretiyle tasarruf olmaz.
Hepinize tekrar saygılar sunuyor, Sayın Başkana da teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kabil.
Sayın milletvekilleri, gündemdışı söz talep edildiği zaman, o talep yazısında konu belirtiliyor
ve ondan dolayı da Başkanlığımız, ilgili bakanı haberdar ediyor, Mecliste bulunması sağlanıyor.
Şimdi, Sayın Kabil'in talep yazısında, yalnız çay konusu var; ama, konuşmasında köy hizmetleri,
orman, Başbakanlık ve özelleştirme gibi konular da yer aldı. Şimdi, bu bakanların hiçbirisine, bu
duyurulmadı. Lütfen, buna dikkat edelim.
Cevap vermek üzere, Sayın Bakan Nafiz Kurt; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar)
CENGİZ BULUT (İzmir) - Türkiye'nin problemi o kadar çok ki efendim; her gün de büyü
yor.
'
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

.:

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Çay hakkında, Sayın Rize Milletvekili Ahmet
Kabil'in gündem dışı konuşmasına cevap vermek için huzurlarınızda bulunuyorum; bu vesileyle,
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ahmet Bey yeni seyahatten geldi -Rusya'dan geldi- hızını alamadığından, ille de seçmene se
lam için, çay konusunu, yaş çay kampanyasını ele aldı; ama, çaydan başka her şeyi konuştu. Sayın
Başkanın da ifade ettiği gibi, işçiden başladı, Kuşadası'ndan girdi, en nihayet Rize'den meydana
çıktı.'.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Zararı mı oldu Sayın Bakan?
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Sayın Kabil ile biz -bu çay piyasası açılma
dan- 1995 yaş çay kampanyası açılmadan evvel de oturduk, Rize, Trabzon ve Artvin milletvekillerimizle de bunu gayet güzel konuştuk. İyi çaya iyi para dedik, çayda bir reform yapalım dedik; da
ha evvel gündem dışı konuşmalarda da bunda mutabık kaldık, iyi kalite çaya, iyi para vermediği
miz zaman çayda çok zor duruma düşeriz; bundan da Rize, Trabzon, Artvin büyük zarar görür de
dik; bunlarda anlaştık. Gittik, Rize'de, 1995'iri 5 Mayısında, 1995 yaş çay kampanyasını başlattık,
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birinci sürgünü 12 bin lira, ikinci sürgünü 12 250 lira, üçüncü sürgünü de 12 500 lira ilan ettik, Ri
ze'de yer yerinden oynadı, herkes memnun oldu.
AHMET KABİL (Rize)-Sen öyle zannet Sayın Bakan.

r

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) Birinci sürgünün alımını 5 mayısta başlattım,
38 günde bitirdim. Temmuzun ilk haftasında da ikinci sürgüne başlayacağım. Ondan sonra da öde
meler başlayacak, hiçbir şikâyet almadım. ,
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Kime hizmet ediyorlar?.. Sayın Bakan, kime hizmet edi
yor?..
AHMET KABİL (Rize) - Bakalım... Temmuzda ödemelere başlarsa doğru...
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Tütünde olduğu gibi, çayda da bir reform ya
palım dedik. Tütünde muvaffak olduk. Batırdığınız ziraî mahsuller, bugün, değer fiyatına satılıyor,
üretici memnun...
CENGİZ BULUT, (İzmir)-Tütüncü perişan.
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)-Çiftçiyi perişan ettiniz.
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Şimdi, tütünü düzelttik, buğday düzeldi, ay
çiçeği düzeldi, çeltik düzeldi. Çayın düzelmesini Rize milletvekili olarak arzu etmiyor musunuz?
AHMET KABİL (Rize) - Ediyoruz; ama, şikâyetler var.

N

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Etmiyorsunuz ki; sonra, seçimi orada kaza
namazsınız.
AHMET KABİL (Rize) - Keyfî budama yaptırıyorsunuz.
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Siz istediğiniz kadar bağırın, istediğiniz ka
dar konuşun, biz çayı düzelteceğiz. 167 milyon kilo çay aldık; bedeli, 2 trilyon liradır. Bu sene çay
da 100 bin hektar alanda budama yaptırdık; budamadan da Rize'ye, Artvin'e, ve Trabzon'a 1 trilyon
lira girecek, kiloda bin liranın üzerinde olacak; yani, 12 bin, 12 250 ve 12 500 liraya açmış oldu
ğumuz piyasa, 1 000 lirayı da üzerine koyduğunuz zaman 13 500 liraya gelecek. Yüzde 100 zam
verdim - 1 000 lirayı da koyduğunuz zaman yüzde 120'i buluyor- üretici memnun, Sayın Kabil
memnun değil; ama, Rize'ye gittiği zaman da, televizyonlarda başka türlü konuşuyor.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Bakan, parayı ne zaman vereceksiniz?
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Parayı, Allah kısmet ederse, -geçen sene ol
duğu gibi- görüşeceğiz, yine bunu beraber ödeyeceğiz. Geçen sene 60, 70 milyon kilo dördüncü
sürgün çıktı; bunları burada izah ettim: Bu sürgünden dolayı -onbeş yirmi gün- ödemelerimiz biraz
aksadı; ama, inşallah, bu sene, yine aynı zaman içeresinde ödeyeceğiz.
AHMET KABİL (Rize) - 6 ay aksadı efendim.
CENGİZ BULUT (İzmir) - 6 ay geç ödediniz Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Gönlüm arzu ediyor ki, 4 ay içerisinde ödeyeyim, gönlüm arzu ediyor ki, 2 ay içerisinde ödeyeyim. Devletin bütün imkânlarını kullanıp, zi
raî mahsullerin parasını tıkır tıkır ödüyoruz. Türkiye Cumhuriyetinde reform; hiçbir devirde görül
memiş şekilde, tütün üreticilerinin parasını iki ay içerisinde, Kurban Bayramından evvel ödedik..
CENGİZ BULUT (İzmir) - Tütüncü perişan efendim, yapmayın öyle Sayın Bakanım.
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Efendim, tütüncü perişan olduğu zaman rey
de meydana çıkıyor. Aldığınız rey yüzde 13, aldığımız rey yüzde 40; bunun neresi perişan; bu ney
le ölçülür?..
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CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Bakanım, dağıttığınız bu kadar ineğe bü kadar rey az gelir.
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - ...bu millete hizmet reyle ölçülür; reyi de biz
alıyoruz, siz de yüzde 13'te kalıyorsunuz. Bu, bu kadar basit, niye anlamıyorsunuz; yani, bunu an
lamakta niye gecikiyorsunuz? Bunu anlayın ki, hatalarınızı düzeltin. Niye yüzde 13?!.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Kaç tane inek dağıttınız?!..
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - İneği, zamanında, siz çok verdiniz. Delege
den tutun ilçe başkanlarına kadar inek verdiniz, o yerlerde de rey kaybettiniz.
Onun için, saygıdeğer milletvekilleri, çay üreticisi hiç endişeye kapılmasın, ikinci sürgünü de
üçüncü sürgünü de alınacak; paraları da en kısa zamanda ödenecek.
AHMET KABİL (Rize) - Kaç ay sonra Sayın Bakan?.. ,
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Bu vesileyle, hepinizi saygı ve sevgiyle se
lamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır.
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. - Fransa'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'a, dönüşüne kadar, Millî
Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1871)
BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
NATO'ya Üye Ülkelerin Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 2 Haziran 1995 ta
rihinde Fransa'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'm dönüşüne kadar, Millî Sa
vunma Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'm vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
2. - Kazakistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönüşüne kadar, TBMM
Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1872)
BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in resmî davetlisi olarak, .12-1.4 Haziran
1995 tarihleri arasında Kazakistan'ı resmen ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaşkan
lığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk vekâlet edecektir.
Bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
3. - Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifini geri çektiğine ilişkin önergesi (41481)
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BAŞKAN - Kanun tekliflerinin geri verilmesine dair iki aet önerge vardır; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
20.9.1994 tarihinde Meclis Başkanlığına vermiş olduğumuz Sayıştay Kanununda değişiklik
yapılması hakkında kanun teklifimi, aynı mahiyette başkaca teklifler de bulunduğundan geri çeki
yorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
/

Muharrem Şemsek
Çorum
ve arkadaşları

BAŞKAN - Komisyonda bulunan teklif geri verilmiştir.
4. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Yürürlükteki İçtüzükte Bazı Değişiklikler Yapılması
na Dair Kanun Teklifini geri çektiğine ilişkin önergesi (4/482)
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Anayasa Komisyonunda bulunan Yürürlükteki İçtüzükte Bazı Değişiklikler Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifimi geri çekiyorum.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Turhan Tayan
Bursa
BAŞKAN - Komisyonda bulunan teklif geri verilmiştir.
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA
SI ÖNERGESİ
I. - Refah Partisi grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın,
kısmî yerel seçimler sırasında devlet imkânlarını partizanca kullanarak Anayasa ve Seçim Kanu
nuna aykırı hareket ettikleri iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkın
da gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/42)
BAŞKAN - Şimdi, bir gensoru önergesi vardır; önerge bastırılıp, dağıtılmıştır; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
4 Haziran 1995 Pazar günü yapılan kısmî mahallî seçimler sırasında, Anayasayı, Seçim Kanu
nunu hiçe sayarak suç işleyen Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu hakkında, Anayasanın 99
İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyannca gensoru açılmasını, delaletinizle saygılarımla arz ederim.
Şevket Kazan
RP Grup Başkanvekili
Kocaeli Milletvekili ,
GENSORU GEREKÇESİ
Seçim, demokratik rejimlerin temel dayanağıdır. Ancak bunun için ister iktidarda, ister muha
lefette olsunlar bütün siyasî partilerin seçimlere eşit şartlar altında katılmaları gerekir. Ne var ki ge
nel veya mahallî bütün seçimlerde iktidar partilerinin bu eşitliği kendi lehlerine bozmak için aza
mî gayreti gösterdikleri izaha ihtiyaç bırakmayacak kadar açık bir husustur. Siyasî literatürde "par-
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tizanlık" denilen bu tutum bir siyasî hastalıktır, bir siyasî karakter bozukluğudur. Demokrasiyi ve
siyasî hayatımızı hastalıktan ve yozlaşmadan korumak için anayasalar ve seçim kanunlarında ted
birler alınmış ve yasaklayıcı hükümler sevk edilmiştir.
Anayasanın 114 üncü maddesinde genel seçimler sırasında bazı bakanların görevlerinden çe
kilmesi ve yerlerine bağımsız bakanların atanması mecburiyeti; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümlerine Dair Yasanın 58 inci maddesindeki propaganda yapma, 63 üncü maddesindeki amme
menfaatine hadim kurum ve kuruluşların tarafsızlığım muhafaza etme, 64 üncü maddesindeki ka
mu kurum ve kuruluşlarına mensup kişilerin törenler düzenlemesi, nutuklar söylemesi, 65 inci
maddesindeki Başbakan, bakan ve milletvekillerinin yurt içinde yapacakları gezileri makam oto
mobilleri ve resmî Vasıtalarla yapamayacaklarına dair yasaklar hep bunun örnekleridir. Kanun bu
yasaklan ara seçimlerde de seçim çevresiyle sınırlamıştır.
4 Haziran 1995 Pazar günü yapılan mahallî ara seçimlerinde Başbakan Tansu Çiller, sadece
bu yasakları çiğnemekle yetinmemiş, icra yetkisini siyasî rüşvete dönüştürerek siyasî tarihimize bir
kara sayfa eklemiştir.
Bu seçimlerde Çiller Hükümeti;
. 1. Devlet imkânlarını yoğun bir şekilde partizan maksatlarına alet etmiştir.
2. Tasarruf genelgeleri seçim bölgeleri için yok hale getirilmiştir.
i

3. TRT tam anlamıyla hükümetin borazanı haline getirilmiştir.

4. Kilis'in il olması için kanun teklifleri Meclis gündeminde beklerken ve bütün partiler Ki
lis'in il olması hususunda hemfikirken, bu teklifler dışlanarak Meclisten çıkartılan yetki kanunun
dan bilistifade, tam seçime 1 gün kala, tamamlanmadığı halde tamamlanmış gibi gösterilen bir ka
rarname taslağı ile Kilis'in il yapılması sadece iki iktidar partisine maledilmiş ve bu husus, seçim
de bir siyasî rüşvet olarak kullanılmıştır.
,
5. Bakanlıkların ve kamu kurumlarının araç ve gereçleri, devletin terörle mücadele için aldı
ğı polise ait helikopterler, bakanlar ve Başbakanın gezilerinde pervasızca kullanılmıştır.
6. Bazı seçim bölgelerinde itibarlı insanlar keyfî olarak nezarete alınmış, görevlilerce kendi
lerinden (Refah Partisine oy yermemesi) taahhüdü alındıktan sonra bırakılmıştır.
Ve böygece Başbakan Tansu Çiller ve Hükümeti, Anayasayı ve T.C.K.'nu ve seçim kanunla
rını ihlal ederek, suç işlemişlerdir.
Siyasî menfaatları için her türlü haksızlığı yapan bu Başbakan ve Bakanlar Kuruluna Devlet
emanet edilemeyeceğinden kendileri hakkında işbu gensoru önergesini vermek zarureti hâsıl ol
muştur.
BAŞKAN - Gensoru önergesi bilgilerinize sunulmuştur.
V.-ÖNERİLER
V

A) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. - (11/42) esas numaralı gensoru önergesinin gündemdeki yeri ve görüşme gününe ilişkin
Danışma Kurulu önerisi
BAŞKAN -- Şimdi, gensoru önergesinin görüşme gününe dair bir Danışma Kurulu Önerisi
vardır; okutup oylarınıza sunacağım.
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Danışma Kurulu Önerisi
No: 181

Tarihi: 12.6.1995

12.6.1995 tarihli Gelen Kağıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan Başbakan Tansu Çiller
ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkındaki (11/42) Esas Numaralı gensoru önergesinin, gündemin
"Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğin
ce gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin 20.6.1995 Salı günkü birleşimde ya
pılmasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.
Mustafa Kalemli
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı V.
DYP Grubu Başkanvekili

ANAP Grubu Başkanvekili

İhsan Saraçlar

Mahmut Oltan Sungurlu

CHP Grubu Başkanvekili

RP Grubu Başkanvekili

Mehmet Kerimoğlu

Abdüllatif Şener

BAŞKAN - Danışma Kurulu Önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)
5. - TBMM'den bir Parlamento Heyetinin Küba'ya vaki resmî davete icabet etmesine ilişkin
Başkanlık tezkeresi (3/1873)
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oyları
nıza sunacağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Küba'nın Ankara Büyükelçiliğinden alınan 7 Haziran 1995 tarihli bir davet mektubunda, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin bir Parlamento heyeti, Küba Parlamentosunun davetlisi olarak, Kü
ba'ya davet edilmektedir.
Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışişlerinin Düzenlesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunu
lur.
Hüsamettin Cindoruk
.

'

'

•

•

•

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Nereye gidiyorlar?
BAŞKAN - Küba'ya efendim.
6. - (101198) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1874)
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BAŞKAN - Şimdi, bir komisyonun çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin bir tezkere vardır;
okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Araştırma kapsamının oldukça geniş olması, mal beyanında bulunmaları istenilen liderler ya
kınlarının adreslerindeki değişiklikler ve ilgili kişilerin cevap vermekte gecikmeleri gibi sebepler
dolayısıyla, çalışmalarına her hafta muntazaman devam eden Komisyonumuz, araştırma ve incele
melerini tamamlayamamıştır. Bu sebeple, Komisyonumuzun 8.6.1995 tarihli toplantısında, araştır
ma ye incelemelerini tamamlayarak raporunu hazırlayabilmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulundan 16.6.1995 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, üç aylık bir ek süre talep edil
mesi kararlaştırılmıştır.
Gereğini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
Haluk Müftüler
Denizli
Komisyon Başkanı
BAŞKAN - 3 aylık uzatma teklifini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Saymadınız efendim...
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Kabul edilmedi Sayın Başkan.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Ciddî çalışsınlar Sayın Başkan.
V . - ÖNERİLER (Devam)
B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
I. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ve Genel Kurul çalışma saatlerinin yeni
den düzenlenmesine ilişkin DYP, ANAP ve CHP Gruplarının müşterek Önerisi
BAŞKAN•- İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş grup önerileri vardır; okutup, ayrı ay
rı oylarınıza sunacağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulunun 12 Haziran 1995 Pazartesi günü yapılan toplantısında, siyasî parti grup
ları arasında oybirliği sağlanamadığından, gruplarımızın aşağıdaki önerişinin İçtüzüğün 19 uncu
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederiz.
Saygılarımızla.
İhsan Saraçlar

Mahmut Oltan Sungurlu

Mehmet Kerimoğlu

Doğru Yol Partisi

Anavatan Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Grup Başkanvekili

Grup Başkanvekili

Grup Başkanvekili

ÖNERİ:
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 272
nci sırasında yer alan 861 sıra sayılı kanun teklifinin, bu kısmın 30 uncu sırasına alınması; Genel
Kurulun 14.6.1995 Çarşamba günü 10.30-13.00, 14.00-19.00,. 20.30-24.00 saatleri arasında;
15.6.1995 Perşembe günü 10.30-13.00, 14.00-19.00, 20.30-24.00 saatleri arasında çalışmalarını
sürdürmesi, Anayasa değişikliğiyle ilgili kanun teklifinin birinci görüşmelerinin perşembe günü sa
at 24.00'e kadar tamamlanamaması halinde, çalışma süresinin uzatılarak bitimine kadar görüşme
lere devam edilmesi ve 14.6.1995 Çarşamba günkü birleşimde, sözlü soruların görüşülmemesi öne
rilmiştir.
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CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Anlayamadık Sayın Başkan; tekrar okutulmasını rica edi
yoruz.
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sayın Başkan, aleyhinde söz istiyorum.
BAŞKAN - Efendim, öneriyi tekrar okutuyorum; dikkatle dinleyelim...
ÖNERÎ:
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 272
nci sırasında yer alan 861 sıra sayılı kanun teklifinin, bu kısmın 30 uncu sırasına alınması; Genel
Kurulun 14.6.1995 Çarşamba günü 10.30-13.00, 14.00-19.00, 20.30-24.00 saatleri arasında;
1:5.6.1995 Perşembe günü 10.30-13.00, 14.00-19.00, 20.30-24.00 saatleri arasında çalışmalarını
sürdürmesi, Anayasa değişikliğiyle ilgili kanun teklifinin birinci görüşmelerinin perşembe günü sa
at 24.00'e kadar tamamlanamaması halinde, çalışma süresinin uzatılarak bitimine kadar görüşme
lere devam edilmesi ve 14.6.1995 Çarşamba günkü birleşimde, sözlü soruların görüşülmemesi öne
rilmiştir.
BAŞKAN - İkinci öneriyi okutuyorum:
MAHMUT ALINAK (Şırnak)-Sayın Başkan, söz istemiştim.
BAŞKAN - Bir dakikanızı rica edeceğim.
Ayaktaki arkadaşlar, lütfen oturalım.
Şimdi, okuttuğum öneride, basılı gündemin 272 nci sırasında olan anayasa değişikliklerinin
öne alınması; çarşamba ve perşembe günü yeni saatlerinin ayarlanması; perşembe günü, birinci gö
rüşmenin bitimine kadar görüşülmelere devam edilmesi ve sözlü soruların çarşamba günü görüşül
memesi önerisidir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sayın Başkan, söz istemiştim; bütün Genel Kurul tanık...
BAŞKAN - Oyladım efendim.
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Çok çok önceden söz istedim; bu, tutanaklardan da bellidir.
BAŞKAN - Oyladım efendim.
MAHMUT ALINAK - (Şırnak) - Efendim, ben, oylamadan 5 dakika önce söz istedim; insaf
edin.
BAŞKAN - Efendim, bu, Mecliste her zaman yaptığımız bir şey.
2. -Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ve görüşülecek konuların düzenlenmesine
ilişkin DYP ve CHP Gruplarının müşterek önerisi
BAŞKAN - İkinci öneriyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulunun 12 Haziran 1995 Pazartesi günü yapılan toplantısında, siyasî parti grup
ları arasında oybirliği sağlanamadığından, gruplarımızın, aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu
maddesi gereğince, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederiz.
Saygılarımızla.
İhsan Saraçlar

Mehmet Kerimoğlu

Doğru Yol Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Grup Başkanvekili

Grup Başkanvekili
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Öneri : Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Kısmı
nın" 166 ncı sırasında yer alan 665 sıra sayılı kanun tasarısının, bu kısmın 31 inci sırasına; 234 ün
cü sırasında yer alan 811 sıra sayılı kanun tasarısının 32 nci sırasına; 235 inci sırasında yer alan 812
sıra sayılı kanun tasarısının, 33 üncü sırasına; 236 ncı sırasında yer alan 814 sıra sayılı kanun tasa
rısının, 34 üncü sırasına; 267 nci sırasında yer alan 852 sıra sayılı kanun tasarısının, 35 inci sırası
na alınması ve Genel Kurulun, 13.6.1995 Salı günkü birleşiminde, sözlü sorular ve diğer denetim
konularının yapılmayarak, yalnızca kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi önerilmiştir.
MAHMUT ALINAK (Sımak) - Sayın Başkan, aleyhte söz istiyorum.
BAŞKAN - Buyurun.
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "sivillerin yaptığı her
değişiklik demokratik midir" diye sorulduğunda, genelde "evet, öyledir" yanıtı verilir; oysaki, böy
le olmadığını tecrübelerimizden biliyoruz, bugüne kadar işleyen pratikten biliyoruz. Böyle olsay
dı, SS kararnameleri, yani, siviller tarafından çıkarılan SS kararnameleri, olağanüstü hal uygulama
ları, terör yasaları ve CMUK gibi yasalar ya da uygulamalar da demokratik olurdu; oysaki, bütün
bu yasa ve uygulamaların demokratik olmadığı ortadadır.
Değerli milletvekilleri, İktidar ve İktidar ile ittifak içerisinde olan muhalefet partilerinin, bu
güne kadar, demokratikleşme diye sundukları Anayasa değişikliği ki -24 madde olduğu söyleniyorözünde demokratikleşme değil, Anayasaya makyaj operasyonudur, makyaj girişimidir. Suçluları
koruyan bir Anayasa değişikliği, demokratik olur mu diye sorsam; olmaz denir; doğal olarak veri
lecek cevap bu olur. Şimdi, ben, takdirlerinize sunuyorum: Parlamentonun kapısına kilit vuran,
gencecik bedenleri darağaçlarına çeken, işkence tezgâhları kuran, halkın ekonomik ve demokratik
tüm haklarını askıya alarak ülkeyi zindana çeviren 12 Eylül darbecilerini koruyan bir Anayasa de
ğişikliği girişiminden söz edildiğinde, bu girişim, demokratiktir demek mümkün müdür acaba.
Suçluları koruyan bir Anayasa değişikliğinin demokratikleşme olduğunu söylemek için, bence, çok
cüretkâr olmak gerekiyor. Söyler misiniz, Anayasanın, 12 Eylül darbecilerinin yargılanmalarını en
gelleyen geçici 15 inci maddesi kaldırılmadan demokratikleşmeden söz etmek mümkün müdür? Bu
siyasal iktidar, ya demokratikleşmenin ne olduğun bilmiyor ya da biliyor da, kendi dışındaki her
kesi zekâ özürlü olarak kabul ediyor.
Tanzimat Fermanını bilirsiniz, Meşrutiyetin ilanını bilirsiniz; bunlar, Avrupa'nın baskısıyla
atılan birtakım adımlar, sözde birtakım demokratik girişimler ya da çabalar... Ama, ne olmuştur; ne
Meşrutiyetin ilanı ne de Tanzimat Fermanının ilanı halka bir şey getirmemiştir. Şimdi, benzer bir
durumla karşı karşıyayız. Avrupa baskı yapıyor, heyet üstüne heyetler geliyor ve devletin üst dü
zeyinde, Avrupa'ya hoş görünmek için, Avrupa'nın beğeneceği bir vitrin yaratmak için, birtakım
çabalar gözlemliyoruz.
Hepinizin bildiği gibi, dört yıla yakın bir süredir propagandası yapılan memura sendika hak
kı, bu değişiklikle zaten var olan güdük dernek kurma hakkına indirgenerek, memurların, grevli
toplusözleşmeli sendikal hakları çiğnenmekte ve en kötüsü de, bu hak gasbı, anayasal bir kurala
bağlanmaktadır. 12 Eylül Anayasasında bile böyle bir hak gasbınm kurala bağlanmadığı düşünülür
ise, bu değişikliğin demokratikleşmeye ne kattığı kendiliğinden ortaya çıkar. İşçi grevlerini keyfî
ertelemelerle bugüne kadar yaşamı işçilere dar eden Yüksek Hakem Kurulu, bu değişiklikle varlı
ğını yine de sürdürüyor.
Eskiden olduğu gibi "Kürt ve Türk halkı" denildiği için bölUcülük-iddiasıyla partiler yine ka
patılabilecek, düşüncelerinden dolayı DGM'lerce cezalandırılan milletvekilinin, milletvekilliği, bu
değişiklikle, kendiliğinden sonra erecektir. Oysaki 12 Eylül Anayasasına göre bile, milletvekilliği,
ancak Genel Kurul kararıyla düşmektedir. Bu nedenle, söz konusu değişiklik, 12 Eylül Anayasası
nın dahi gerisindedir.
'•• - 2 9 4 ~
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Bütün bunlar bir yana, en vahim olanı da, 11 ve 12 nci maddeler ile Anayasanın 82 nci ve 84
üncü maddelerinde yapılan değişikliklerdir. Milletvekilliğini kullanarak devletten ihale alan, iş ta
kipçiliği yapan, devletle iş bağlantıları içindeki firmaların temsilciliğini üstlenen bu ve benzeri yol
larla devletten trilyonlarca lira haksız para kazanan milletvekilinin, milletvekilliği, düşüncelerinden
dolayı cezalandırılan milletvekilinde olduğu gibi hemen düşmüyor, devletin trilyonlarını yiyen bu
milletvekilinin, uyarılara rağmen bu işi bırakmaması halinde dahi, milletvekilliği kendiliğinden so
na ermiyor; ancak, oylama sonucunda, o da üstelik gizli oylamada, Genel Kurul karar verirse, mil
letvekilliğinin düşmesi söz konusu olabiliyor.
Bugün, mazeretsiz olarak ayda 5 gün Meclis çalışmalarına katılmayan milletvekillerinin du
rumlarının, oylama için Genel Kurula getirilmediği düşünülür ise, bu durumda olan milletvekille
rinin, milletvekilliklerinin, oya dahi sunulmayacağı açıktır.
Oysaki, bu yeni düzenlemeyle, düşüncelerinden dolayı cezalandırılan milletvekilinin, millet
vekilliği, kendiliğinden sona erecektir. Örneğin, ünlü 8 inci maddeden dolayı bana verilen cezanın
Yargıtayca onanması halinde, benim milletvekilliğim burada oylamasız bir şekilde sona erecektir.
Oysaki, 12 Eylül Anayasası gibi beğenmediğimiz Anayasa dahi bu değişiklikten...
CEMAL ÖZBİLEN (Kırklareli) - Yanlış söylüyorsun; oylama yapılacaktır; incelememişsin!..
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Hayır, hayır...
Diğer konularda, durum farklı; diğer konularda söz konusu olan, oylamanın yapılması; ama,
"düşüncelerinden dolayı DGM'ce cezalandırılan bir milletvekilinin, milletvekilliği, durumun Mec
lis Başkanlığına bildirilmesiyle otomatikman düşer" denilmektedir; elimdeki taslakta bunlar yazı
yor, Bakalım, Genel Kurulun huzuruna nasıl gelecek.
Değerli arkadaşlarım, yine, seçildikten sonra Meclise ayak dahi basmayan ve hiçbir görevini
yerine getirmeden maaşını almaya devam eden milletvekilinin, milletvekilliği de, bu değişiklikle
kendiliğinden düşmezken, her gün Meclise devam eden ve bütün görevlerini eksiksiz bir şekilde
yerine getirmeye çalışan milletvekilinin, milletvekilliği, düşüncelerinden dolayı cezalandırıldığın
da, kendiliğinden sona ermiş olacaktır.
Bu değişikliğin yarattığı vahim başka bir sonuç ise, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin iradesi
nin, halkın iradesinin üstünü çıkması; yani, milletvekilliğinin, DGM'lercc sona erdirilebilmesidir.
12 Eylül Anayasasının bile çok gerisine düşen bu değişiklik, nasıl bir demokratikleşmedir; bunu,
Sayın Genel Kurulun takdirlerine sunuyorum ve oyumun da "demokratikleşme olarak sunulan bu
değişikliğin aleyhinde olacağını, ret olacağını" yüksek takdirlerinize sunuyorum.
Teşekkür ediyorum.
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Sayın Başkan, bu konuşmaya niye müsaade ettiniz?
BAŞKAN - Şimdi, efendim, Sayın Altınkaya'nın hakkı var; çünkü, elimizde bir Anayasa var
dır ve 12 Eylül tarif edilmiştir Anayasanın Başlangıcında. Anayasanın başlangıcından sonuna ka
dar, bîz, bu Anayasadan güç alarak burada bulunuyoruz ve andiçmeninsonunda dedik ki "...ve
Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine
andiçerim." Siz, bu konudan itiraz ettiniz; değil mi efendim?
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Oylanacak olan önergeyle, yapılan konuşmanın hiçbir ala
kası yok. Siz, niye müsaade ettiniz, ben onu anlamıyorum; olay çıkmasın diye mi, uygun düştüğü
için mi, yemin ettiğimiz için mi?
Arz ederim.
BAŞKAN - Benim dediğim konudan da itiraz etmişseniz haklısınız, önergenin içeriğiyle ala
kalı olmayan bir konuşmaya sonuna kadar nasıl tahammül ettiğimi sorarsanız, onda da haklısınız.
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Şimdi, sayın milletvekilleri, bu konuşma talebine izin vermemde bu televizyon yayınının bü
yük bir etkisi vardır. Arkadaşımız, yaradılışı icabı...
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Meclis senin olsun; seni Meclisinle başbaşa bırakıyorum ve
burayı terk ediyorum.
AHMET SAYIN (Burdur) - Ukala herif, konuştun ya; daha ne istiyorsun...
MAHMUT ALINAK (Sımak)-Terbiyesiz herifler.,.
BAŞKAN - İşte efendim, görüyorsunuz yani... Bunun, böylesini, kürsüye çıkarsanız da çıkarmasanız da, sırf bu televizyona konuşmak için bu hareketi yapıyor.
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir,''
Ben, bu konuşmaya yer vermesem de, aynı hareketi yapıp çıkacaktı; çünkü, bugün/başka ko
nularda da söz talep etmişti.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)
7. - Konya Milletvekili Mehmet Keçecilerin, İl Özel İdaresi Kanunu Teklifinin (2/1254) doğ
rudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/483)
BAŞKAN - Şimdi, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş, iki tane, doğrudan gündeme
alınma önergeleri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım:
•.'./•••'.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Tarafımızdan hazırlanarak, 16. 11. 1994 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
sunulan "İl Özel İdaresi Kanunu Teklifimiz" 21.11.1994 tarihinde sevk edildiği İçişleri Komisyo
nunda görüşme yapılmadan bugüne kadar bekletilmektedir. Teklifimizin, İçtüzüğün 38 inci mad
desinin ikinci fıkrasına göre doğrudan gündeme alınmasını Yüce Meclisin takdirlerine arz ederim.
Saygılarımla.
Mehmet Keçeciler
Konya
MEHMET KEÇECİLER (Konya)-Sayın Başkan, lehinde söz istiyorum.
BAŞKAN - Sayın Keçeciler, lehinde söz talep ediyorsunuz; buyurun. (ANAP sıralarından al
kışlar)
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; daha önce,
arkadaşlarımızla birlikte hazırlayıp, Meclis Başkanlığına sunduğumuz İl Özel İdaresi Kanunu Tek
lifimizin, Komisyonda görüşülmediği gerekçesiyle, 38 inci maddeye göre, doğrudan Genel Kurula
indirilmesi hususunda söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, aslında, Türkiyemizde, yerinden yönetim ihtiyacı her haliyle ortadadır.
Hemen hemen bütün siyasî partilerin seçim beyannamelerinde, Hükümetimizin hükümet progra
mında yerel yönetimlerin güçlendirileceği, yerel yönetimlere yeni görevler verileceği ve kaynaklar
transfer edileceği vaat edilmiştir, hükme bağlanmıştır. Gerçekten de, bugün Türkiyemizde, merke
zîleşme hastalığına tutulmuş bir idarî bünyeye sahibiz.
İl özel idarelerinin kanunu, 1913 tarihinde Osmanlı döneminde çıkmış, 1986 tarihinde yeni
lenmiştir; ama, bütün bunlara rağmen, il özel idarelerinin yetkileri 1913'teki seviyesinde bile değil-
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dir. Cumhuriyetin ilk yıllarında, mahallinde, ilde yapılan bütün bayındırlık faaliyetleri, inşa faali
yetleri, imar faaliyetleri, il özel idaresi eliyle yürütülürken, Ankara bürokrasisi, zaman içerisinde
bu yetkileri birer birer Ankara'ya toplamıştır.
Değerli arkadaşlarım, Mecliste hepimiz çalışıyoruz; bugün, vatandaşlarımız, kendi köyünün
yolunun kumlanması için veya köyünün bir tarafına çeşme yapılabilmesi için, içme suyu ihtiyacı
için, zarurî hizmetler için Türkiye'nin dört bir tarafından Ankara'ya gelmekte ve böylece hem mil
letvekillerini meşgul etmekte hem de kendileri büyük ölçüde sıkıntıya düşmektedir.
Gerçekten de, merkezde toplanan yetkilerin, seçimle işbaşına gelen yerel yönetimlere devre
dilmesi gerekmektedir. Bu yetkiyi devretmekte kıskanç davranılmamalıdir, 19 uncu Dönem Parla
mentosu, bu işi başarmalıdır; çünkü, genelde "bürokrasi, milletvekili arkadaşlarımızın arasına girer
ve aman ha, bu yetkileri devrederseniz, vatandaş size gelmez; gider, il genel meclisi üyelerine mü
racaat eder, işi onlar gerçekleştirirler" derler. Aslı böyle değildir; milletvekili olarak kullandığımız
yetki, son derece sınırlıdır; asıl yetkiler, bakanlık koridorlarındaki bürokratlar tarafından kullanıl
maktadır. Bu yüzden, Türkiye'de çok zarurî bir yerel yönetim ihtiyacı belirmiştir.
Değerli arkadaşlarım, bakın, bugün Türkiye'yi nasıl yönetiyoruz. Bugün, Türkiye'de öyle sı
kıntılar var ki, vatandaşın öyle problemleri var ki, belediye başkanı düşünün; belediye başkanı,
Resmî Gazeteye abone olmak için Başbakanlıktan izin almak zorunda; bir belediye başkanı düşü
nün, şoförü istifa etmiş, ayrılmış, yerine şoför alamaz, İçişleri Bakanlığından da değil, ta Başba
kanlıktan izin almak zorunda... Bu idarî yapıyı, büyük ölçüde merkezîleştirmişiz; merkezîleştir
mekle de kalmamışız, her şeyi Başbakanlıkta toplamışız... Dolayısıyla, idare işlemiyor, yürümüyor;
çok büyük bürokrasi var ve bu sıkıntılar içerisinde, çok pahalı bir yönetime sahibiz.
Ta, Hakkâri'nin Yüksekova Kazasından Edirne'nin Keşan Kazasına kadar, bütün vatandaşlar,
Ankara'ya gelmeye ve buradaki bakanlık koridorlarını dolaşmaya, beldelerine ait, yörelerine ait iş
leri çözmek için çaba harcamaya mecburlar. Biz, bu konuyu, bir paket halinde huzurlarınıza getir
dik. Yüce Meclisin takdirleriyle, daha önce, Büyükşehir Belediye Kanunu Teklifimiz ve İl Özel
İdareleri ve Belediyelerin Gelirleriyle İlgili Kanun Teklifimiz, doğrudan gündeme alındı; İl Özel
İdaresi Kanunu Teklifimiz de bunun bir parçasıdır; eğer, il özel idareleri ve belediyelerin gelirle
riyle ilgili kanun teklifimizi alıp, İl Özel İdaresi Kanunu Teklifimizi almazsak eksik olur.
Şimdi, izniniz olursa, teklifimizle ilgili bazı bilgiler, malumatlar arz etmek istiyorum; o da şu
dur: Teklifimizin başında, il özel idarelerinin yapısında önemli değişiklikler meydana getiriyoruz
ve diyoruz ki, her ilçede bir ilçe meclisi kurulur; bu ilçe meclisinin üyeleri, köy muhtarları, ilçe be
lediye başkanı ve o ilçe hudutlarındaki kasaba belediye başkanlarıdır. Her ilde bir il meclisi kuru
lur; bu il meclisine seçimle gelen üyeler olduğu gibi, tabiî üyeler de olacaktır, kimdir bunlar; o ilin
hudutları içerisindeki ilçe belediye başkanları o il meclisinin tabiî üyeleridir; artı, katılımcılığı ar
tırıyoruz ve diyoruz ki, ilçe ve il meclislerine kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekküllerinin,
oda başkanlarının katılması söz konusudur, oraya iştirak edecekler; yalnız onların oy hakları yok.
Belediye başkanlarının oy hakkı var; ama, oda başkanlarının oy hakkı yok; söz hakları var, söz ala
caklar, programlarla ilgili hizmetleri yerine getirecekler.
Ayrıca, daha önce Genel Kurula inen teklifimizde söylediğimiz gibi, devlet gelirlerinin, vergi
gelirlerinin yüzde 20'si, nüfuslarına göre ve başka kriterlere göre doğrudan doğruya illere gönderi
lecek. Yüzde 20 fazla değil mi diyebilirsiniz; ama, bazı görevler veriyoruz. Verdiğimiz görevler
şunlar: Bir kere, il özel idareleri, kendilerine verdiğimiz görevler çerçevesinde, bütün köy yolları
nın, il yollarının yapımından sorumlu olacak; kırsal alanda, belediye hudutları haricinde, içme su
yu ve kullanma suyu tedarikinden sorumlu olacak. Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığına, Sağlık Ba
kanlığına ait bütün inşaat faaliyetleri, yani, yapım faaliyletleri (hastane yapımı, okul yapımı
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vesaiare, bunların hepsi) orada il özel idareleri eliyle gerçekleşecek; bakanlık bunlara hiç karışma
yacak; sadece parasını gönderecek, program ilde yapılacak, ilde kesinleşecek ve bakanlığa bilgi
olarak gelecek.
Demek ki, yaptığımız bu önemli değişikliklerden bir tanesi, devletin yapım faaliyetlerini ta
mamen yerelleştiriyoruz; bu işler mahallinde görülüyor. İl özel idareleri, yerel yönetimler içerisin
de bir avantaja sahiptir. Nedir o avantaj; il özel idareleri, merkezî hükümetle seçimle'işbaşına ge, len insanları bir arada tutan bir idaredir. Karar organı, seçimle işbaşına geliyor. İl genel meclisle
ri doğrudan doğruya vatandaş tarafından seçiliyor, ayrıca, belediye başkanları katılıyor, seçimle
meydana gelen bir karar organı; ama, bunun yürütme organı vali. Yine, bizim teklifimizde de il
meclisleri valinin başkanlığında olacak, ilçe meclisleri de kaymakamın başkanlığında olacak. Ye
rel yönetimle merkezî yönetimin çok güzel intisac ettiği, bir arada bulunduğu böyle bir organizas
yon içerisinde Türkiye'nin merkezîleşme hastalığını, Türk yönetiminin merkezîleşme hastalığını
çözebiliriz. Bu teklifimiz, daha önce il genel meclisi üyelerinin muhtelif platformlarında tartışıldı;
Doğru Yol Partisinden de, CHP'den de arkadaşlar bu platformalara katıldılar ve biz, mart ayına ka
dar size bu kanunu getireceğiz, Mecliste bu kanunu çıkaracağız, diye söz verdiler.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) -Tamamlıyorum Sayın Başkanım.
Önümüze, hazır, teklif gelmiş; beğenmediğiniz taraflar varsa, Hükümetten gelecek tasarıyla
burada birleştirir, düzeltiriz. Binaenaleyh, şu teklifimizin Genel Kurul gündemine alınması yönün
de, hepinizin müspet oylarını bekliyorum. Bakın, il genel meclisi üyelerimiz şu anda bizi dinlemek
tedirler; çünkü, biz, elimizdeki imkânlarla, hepsine, ulaşabildiğimize haber gönderdik; şu anda bi
zi seyrediyorlar. O toplantılarda söz verdiniz; burada, reyinizin de, o sözünüz istikametinde olaca
ğını ümit ediyorum, bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler.
Lehinde konuşmak üzere, Sayın Dumankaya; buyurun.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi say
gıyla selamlıyorum.
Anavatan Partisi Milletvekili Sayın Mehmet Keçeciler'in, teknik bir kadrodan yararlanarak,
büyük bir özveriyle hazırladığı il özel idareleriyle ilgili teklif, şu anda, komisyonlarda bekleme sü
resini geçirmiştir.
Şimdi, Sayın Keçeciler, Anavatan Partisinin teknik kadrosunu da yanına alarak, geceli gün
düzlü bir çalışma yapmıştır. Bu Hükümetin, DYP-SHP Hükümetinin, bu yasaları hazırlayacak teknik kadrosu yoktur ve bürokrasiyi öyle daraltmışlardır ki, bürokratlar, artık isyan halindedir. Önce
Şırnak Valisi başlamış feryada; ondan sonra Kuşadası Kaymakamı ve geçen gün de polis yetkilile
ri çileden çıkmış ve-bir bürokratik nezaketin de ötesinde-feryat etmiştir.
Başınız ağrıdığı zaman polise koşuyorsunuz, işiniz olduğu zaman polise koşuyorsunuz, eviniz
soyulduğu zaman polise koşuyorsunuz; bir olay varsa onu polis hallediyor, kendinize yönelik bir
tehlike varsa, onun için de polise koşuyorsunuz; ama, bir olay olduğunda, devletin bakanı, polisi
faşistlikle suçluyor...
Değerli arkadaşlarım, o polisin bağlı olduğu Bakan da, polisi, çıkıp buradan veya ulusal tele
vizyonlardan müdafaa etmiyor; Onun için, bürokrasi artık bitmiştir; bürokratlar isyan halindedir,
feveran halindedir. O nedenle bu yasa teklifi önemlidir; merkeziyetçilikten ademi merkeziyetçiliğe
doğru bir gidişi getirmektedir. Bu yasa teklifi kanunlaşırsa ne olacaktır; bu yasa teklifi kanunlaşır-'
'•.:•''
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sa, merkezin yetkileri özel idareye verilecektir. İlçelerde, ilçe meclisleri kurulacaktır; ilçenin dert
leri orada tartışılacaktır. Daha da ileri gidilerek, o ilçedeki mahalle muhtarları, ilçe meclisinin tabiî
üyesi olacaktır; çünkü, ilçe meclisinde yer alan mahalle muhtarları, ilçenin dertlerini, ilçenin sıkın
tılarını diğer üyelerden çok daha iyi bilirler. O mahalle muhtarları, ki, ismen seçiliyorlar; mahalle
de sevilen insanlar oldukları için, mahallenin dertlerini bildikleri için, mahallenin sıkıntılarını bil
dikleri için ismen seçiliyorlar ve bu ilçe meclislerine geldiklerinde, bölgelerinin, mahallelerinin
dertlerini çok daha iyi anlatacaklardır. Yine, o mahallelerde yapılacak okulları, diğer devlet bina
larını, yollan, suları, mahallenin eksiklerini, mahalle muhtarları, diğerlerinden çok daha iyi bilecek
ler ve orada, mahallelerinin durumlarını, çok daha iyi izah edebileceklerdir.
Değerli milletvekilleri, bunun dışında, illerde, valinin başkanlığında il meclisleri kurulacaktır;
bunun, valinin başkanlığında olması, bir müddet için düşünülmüştür. Anavatan Partisi "Türkiye'nin
yapısını nasıl küçültürüz, ekonomik gücünü nasıl büyütürüz" konularında, teknik kadrolarıyla, bü
yük çalışmalar yapmıştır. KİT'lerin özelleştirilmesi konusuna bakınız, Anavatan Partisi, 47 tane
önergeyi, KİT'lerin özelleştirilmesiyle ilgili yasaya ilave ettirmiştir.
Bu hantal yapıyı düzeltmek için, merkeziyetçilikten kurtulmak için, bu, iyi bir yasa teklifidir.
Burada, şunu söylemek istiyorum: İktidar Partilerinin, bu konularda kıskanç davranmamaları la
zımdır; Anavatan Partisinin bu teknik kadrosundan, teknik bilgisinden ülkeyi mahrum etmemeleri
lazımdır. Geçen gün, bir vergi yasası teklifini buraya getirmiştik; bu yasa teklifi, İktidar Partisinin
oylarıyla reddedildi. Halbuki, bu yasa teklifi öyle güzel bir yasa teklifiydi ki, vatandaş, vergi bor
cu olanları bilsin demiştik. Milletvekili, milletvekili seçilmeden evvel ticaret yapıyorsa, devlet ban
kalarıyla ihtilafı olmasın ve yine, eğer devlet bankalarıyla ihtilafı varsa, milletvekili seçilemesin
demiştik. O yasa teklifine de, bu İktidar Partileri ret oyu verdiler; umarım ki, bu yasa teklifine ret
oyu vermezler.
•
.
•
Bakınız, değerli arkadaşlarım, bir bakan buraya çıkıp "seçim, oyla; biz oy aldık" dedi. Şu an
da, KİT Komisyonundan buraya indim; orada, Devlet Hava Meydanlarını görüşüyoruz. Devlet Ha
va Meydanlarında, o, yere serilen halılar, dış ülkelerin cumhurbaşkanlarının kullandığı, Sayın De
mirci'm kullandığı o kürsüler, kamyona yüklenip, bir küçük beldede seçim için kullanılıyorlar. İş
te, bürokrasi bu duruma gelmiştir. Artık, Türkiye'de, bürokrasi, bürokrat, partizan bir hale gelmiş
tir; partizanlığı içine yediremeyenler ise -işte Şırriak Valisi, işte Sakarya Valisi- "ben, devletin valisiyim" demek suretiyle bir kenara çekilmiştir.
Bakınız, her gün yüzlerce kişi Meclise gelmektedir. Bunların işi nedir; köylerine asfalt lazım,
içme suyu lazım; bunlar için sizi meşgul etmektedirler; ama, siz onları il meclislerine, ilçe meclis
lerine bırakırsanız, o zaman, biz de siz de, burada, kanun yapmakla uğraşırız; vatandaş da, milyon
larca lira harcayarak gece gündUz burada kalmaz.
Değerli arkadaşlarım, bu kanun teklifinde, yine, il meclis üyesi olanlara, ilçe meclis üyesi
olanlara, her oturum başına yolluk, para teklif edilmektedir. Bu, doğru bir yaklaşımdır. Mesela,
benzinin bu kadar fiyatlı olduğu bu Hükümet döneminde, 2 800 liradan, 2 300 liradan alınan ben
zinin 28 bin liraya çıkarıldığı bir dönemdej arabasına benzin dolduruyor, ta Tuzla'dan vilayete ka
dar gidiyor, bir masraf ediyor; öyleyse, meşru ücretlerini alması lazım, oturum başına bunu alma
sı lazım. Bu kanun teklifini de, inşallah, bu Meclise getiririz. Milletvekillerinin de Mecliste oturum
başına para almaları lazım. Bakınız, burayı boş gören seyirciler, zannediyor ki, milletvekilleri bu
raya gelmemiştir,
Değerli arkadaşlarım, şu anda dört beş tane komisyon çalışıyor. Orada da en az 40-50 millet
vekili çalışmaktadır; ama, gelin görün ki, Meclis Başkanımız, buradan, bunu, ulusal televizyonlar
dan ve devlet televizyonundan halka açıklamıyor. Her gittiğimiz yerde, milletvekilliği kıyak emek-299-
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Kliğinden ve Meclisin boş oluşundan bahsediyorlar. O nedenle, bu Meclise, inşallah, o kanun tek
lifini de getiririz ve milletvekilleri oturum başına para alır, katılmadığı oturum için para alamaz...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - ...o nedenle de, halkımız, bu Meclise daha çok düşman
olmaz.
Değerli arkadaşlarım, şimdi, ümit ediyorum ki, Sayın Keçeciler tarafından hazırlanıp, Anava
tan Partisi kadrosunun süzgecinden geçmiş olan, bu hayırlı yasa teklifine olumlu oy verirsiniz.
Yine, şunu sizden bekliyorum: Her geçen gün ülkemiz çok daha karanlık günlere gitmektedir;
küçük bir seçim baz değildir; o nedenle de, bu Meclisi genel seçime götürür, bir genel seçim yapı
lır ye bu Meclisi yenilersiniz ve inanıyorum ki, o zaman da bu millete yaptığınız, bu millete çek
tirdiğiniz eza'nın, cefasını çekersiniz.
Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dumankaya.
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüzün 38 inci maddesine göre Sayın Keçeciler'in vermiş oldu
ğu önerge üzerindeki konuşmalar bitmiştir.
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etrneyenler... Önerge kabul
edilmemiştir. Ne yazık!...
8. - Edirne Milletvekili Hasan Basri ElerHn,Bir il ve Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifinin (2/1027) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (41484)
BAŞKAN -•Şimdi, ikinci olarak, Sayın Hasan Basri Eİer'in önergesini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Vermiş olduğum "Bir İl ve Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin", Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüğünün 38 inci maddesi uyarınca, doğrudan Genel Kurulda görüşülmesi için,
gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Hasan Basri Eler
Edirne
BAŞKAN - Önerge lehinde Sayın Hasan Basri Eler, Sayın Cengiz Bulut, Sayın Kapusuz;
aleyhinde Sayın Rauf Ertekin söz istemişlerdir.
Sayın Eler; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle hepinize say
gılarımı sunarım; alkışlarınız için de teşekkür ederim ve bunların, oya dönüşmesini ümit ediyorum.
ALİ DİNÇER (Ankara)-Hiç merak etme sen.
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Keşan'ın il, Evreşe'nin de ilçe ol
ması hakkındaki kanun teklifimi, 25 Şubat 1994 tarihinde Meclis Başkanlığına sundum; en son il
yapılan Kilis'in, Yalova'nın ve Karabük'ün il olmasıyla hiçbir ilgisi ve kıstası yoktur. Buradan, ön
celikle, il olmaya layık olan bu yeni İllerimizi kutluyorum; onlarla hiçbir ilgisi yoktur. Ben, bu ka
nun teklifimi-biraz evvel de belirttiğim gibi-25 Şubat 1994 tarihinde verdim.
Özellikle Trakya'da, il olmaya namzet, layık, bjrçok ilçemiz vardır. Bunlar içerisinde Çorlu,
Lüleburgaz ve Uzunköprü, konumu, coğrafî durumu, turistik ve ticarî potansiyeliyle il olmayı çok
tan hakketmiş ilçelerinıizdir; Keşan da, bunlardan biridir,
Keşan İlçesi, bildiğiniz gibi, denize Saros Körfeziyle kıyısı olan bir ilçedir. Keşan'ın yüzölçü
mü 1 100 kilometrekaredir ve merkezdeki nüfusu -son sayımdan bu yana- 70 bine, köyleriyle bir- 3 0 0 - .
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likte nüfusu da 150 bine yaklaşmıştır; Edirne İline 112 kilometre uzaklıktadır. Keşan, bulunduğu
konumu Üe sanayi, ticaret, tarih, turizm ve altyapı özellikleri olarak da, çevrenin gereksinimlerini
karşılayacak düzeydedir.
Değerli arkadaşlarım, Keşan'ın, 100 yataklı bir devlet hastanesinin yanında, özel hastanesi de
mevcuttur. 161 hekim arkadaşımız bu hastanelerde hizmet vermektedir.
Yörede, kömür ve diğer maden ocaklarının yanında, çeltik, yağ, un fabrikaları ve diğer fabri
kalar, iş ve ticaret yaşamında önemli bir rol oynamaktadır.
ALİ DİNÇER (Ankara) - Doğru söylersin be Hasan Aga; Keşan il olmalı, Evreşe ilçe olmalı,
yolları şen olmalı...
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Keşan'ın ticaret potansiyeli çok güçlüdür. E-24 ve E-25
devlet karayollarının kesiştiği bir noktada bulunmaktadır. Aynı zamanda, Keşan'da, 14 komandit,
59 kolektif, l'i halka açık olmak üzere 7 anonim şirket mevcuttur. Dikkatlerinize sunarım; Keşan'da
faaliyet gösteren şirket sayısının fazlalığı, ticaret yaşamının önemli bir göstergesidir. Keşan'da, he
men hemen tüm bankaların şubesi mevcuttur.
Tarım potansiyeli olarak da, Keşan, ayçiçeği, buğday, arpa ve diğer ürünler bakımından başta
gelir; bunun yanında, büyük ve küçükbaş hayvancılıkta söz sahibidir.
Keşan'ın eğitim olanakları bakımından önemli bir özelliği vardır; okuryazarlık oranı yüzde
. 98'dir. Beş dalda faaliyet gösteren yüksekokulu vardır; bunlar da fakülteye dönüşecektir ve bu ko
nuda da Keşan, ayrı bir yer tutmaktadır.
' ' • • ' . •
Saros sahil şeridi ve çevredeki diğer sayfiye yerlerinde, deniz, orman ve piknik gibi iç ve dış
turizme yönelik birçok dinlenme yeri ve lokanta vardır.
Değerli arkadaşlarım, öte yandan, tarihî ve kültürel zenginliklerle dolu Enez İlçesinin turizm
potansiyelinin ve balıkçılığının gelişmesi, Keşan'ın il olmasıyla yakından ilgilidir. Burada, altını çi
zerek, önemli bir konuyu söylüyorum değerli milletvekillerini. Yunanistan'a en yakın liman olan
Enez limanı genişletilmelidir. Yunanistan'ın Ege'deki limanlarının önemini azaltmak için» bu liman
genişletilmeli; Keşan'a, oradan da Edirne'ye ve Tekirdağ'a yeni bir transit yolla bağlanmalıdır. Bal
kanlardaki varlığımızı Ege'de söz sahibi yapmamız için, Enez Limanını da biran evvel, istenilen
şekilde genişletmek gerekiyor.
Bu arada, İpsala'da bir sınır kapısı vardır. Dolayısıyla, Batı Trakya'dan ve diğer taraftan gelen
transit yolcuların uğrak yeri de Keşan olmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, yarın, Çanakkale Boğaz Köprüsü ve Enez Limanı işletmeye açıldığında
tüm bağlantı Keşan üzerinden olacağından, ekonomik ve sosyal yaşamına da etkisi olacaktır; ayrı
ca, iç ve dış turizmi de gelişecektir. Avrupa Birliği, Gümrük Birliği, sınır ticaretinin yanında ve Ka
radeniz Ekonomik İşbirliğine girmemiz aşamasında, Keşan'ın il olması ülkemiz için de bir kazanç
tır.
Keşan, Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ İllerine eşit uzaklıkta ve İzmir-Tekirdağ-İstanbul-Yunanistan transit yollarının bağlandığı -ortada- ana güzergâh üzerindedir; ayrıca, ulaşım yönünden
de düğüm noktasındadır.
Değerli arkadaşlarım, Keşan'ın modern bir stadyumu vardır; her branşta spor yapılmaktadır.
Şehrin gelişmesine,.bir tugay merkezinin olmasının da çok yararları olmuştur ve olmaktadır.
Açıklanan tüm bu özellikleriyle, Keşan, il olmayı ve Evreşe de ilçe olmayı hakketmiştir; siz
den bunu beklemektedirler.
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Burada, önemli nokta -altını çizerek söylüyorum- şudur: istanbul'a göçü önlemek için, istan
bul'un rahat bir nefes alması için Keşan'ı il yapmanız gerekir; bu yeterli değildir. Çorlu'yu da il yap
manız gerekir; Lüleburgaz'ı da, Uzunköprü'yü de...
HALİTDUMANKAYA (İstanbul)-Başkayok mu?!..
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Halk, İstanbul'un rahat nefes alması için, göçü önlemek
için, bunu sizden bekliyor (DSP sıralarından alkışlar)
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)-Büyükşçhir olmalı, büyükşehir!..
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Evreşe'nin ilçe yapılması da gerek
lidir; halkı da bunu istemektedir ve hak etmiştir. Evreşe, ticarî ve sınaî bakımından Keşan'a bağlı
dır. • • . ' • . ' ' . : - .
• ••• '-v . ."
Özetle, Keşan'ın il olması halinde, devletin ayrıca harcama yapmasına ve yatırımlar için ilave
kaynak ayırmasına gerek olmadığı görülmektedir...
'
ALÎ DlNÇER (Ankara) - Doğru söylüyorsun Hasan; Keşan il olmalı, Evreşe ilçe yapılmalı...
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Yani, Keşan, il yapılması halinde, ekonomik sıkıntı ya
ratmayacak; aksine, ülkemizin ve bölgemizin ticaret hayatına katkı ve canlılık getirecektir. Müte
şebbis, çalışkan, vergisini kazancı nispetinde severek veren bu vatandaşlarımız, müjdeli haberleri
mizi...
BAŞKAN- Sayın Dinçer, Sayın Eler, Evreşe il olsun demiyor, ilçe olsun diyor; bir yanlışı
nız var.
ALİ DİNÇER (Ankara) - Keşan il olmalı, Evreşe ilçe olmalı, yollan da şen olmalı...
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Sayın Başkanım, Evreşe nahiyedir, Keşan'a bağlı ilçe ol
malı; Keşan da il olmalı, kanun teklifimi o şekilde verdim, arz ediyorum. (CHP ve DSP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar)
Bugün, Keşan, İpsala, Enez ve Evreşe'deki bütün vatandaşlarımıza telefon ettim, bütün halk
bu anı televizyondan izliyor ve müjdeli haberlerinizi bekliyor.
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Evreşe ilçe olsun...
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Şimdi, bir referandum yapılıp sorulsa, herkesin bu fikir
de olduğunu göreceksiniz; 400 bine yakın kişi de bu isteklerinin yerine getirilmesini beklemekte
dirler.
_
,
Keşan'ın il olmak için eksiği yok, aksine, fazlalığı vardır, yine, Evreşe'nin ilçe olması da öy
ledir. Hatta, Keşan'ın vilayet konağının dahi Kcşanlılarca hazırlandığını size buradan söylüyorum;
anahtarı ellerindedir; yalnızca, Keşan'ın tabelasının asılması kararını Yüce Meclisten bekliyorlar.
Her parti, Keşan'ın il olması konusunda hemfikir. Ben, onların tercümanı olarak, onlar adına
bu kanun teklifini verdim; bunu kendime mal etmiyorum. Açın, sorun; bütün partilileriniz bu yön
de hemfikirdirler. Önemli olan, söyleneni yapmak, vaatleri yerine getirmektir. Geçmişte, İçişleri
eski Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu, Keşan'ın da il olması gerek diye söz vermiştir... Buradan,
ANAP'lı arkadaşlara sesleniyorum.(CHP ve DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Koalisyon ortağına söylesene.
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Diğer taraftan, yine, Devlet eski Bakanı Sayın Şerif Er
can da burada, kendileri de söz verdiler; ayrıca, partilerin başkanları, üst yönetimlerindeki millet
vekillerinin hepsi, Keşan'ın il, Evreşe'nin de ilçe olması konusunda beyanda bulundular.
-
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Değerli milletvekilleri, sizi, şu anda, televizyondan 400 bin kişi izliyor. Sakın yanlış anlaşıl
masın; ama, şu anda, kimin onay verip kimin vermeyeceğini gerçekçi olarak anlayacaklardır. Ben,
onların tercümanı bir milletvekili olarak, bütün partilerin isteği doğrultusunda bu teklifi verdim.
İstanbul'u kurtarmak için, İstanbul'a göçü önlemek için, İstanbul metropol kentini kurtarmak
için, artık, Trakya'ya elatınız... Keşan il olmalıdır. Bununla da kalınmamalı, Çorlu, Lüleburgaz ve
Uzunköprü'nün de il olması gerekmektedir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Devam edin efendim.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Seçim var mı, seçim?!. Haziran'da Türkiye'de seçim var mı?!.
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız, perşembe günü Sayın Baş
bakanımıza bu söylediklerimi kısaca arz ettim. Sayın Başbakan, beni dikkatle dinlediler -kendile
rine teşekkür ediyorum- tebessüm ettiler. Ben, bu tebessümden onayladıklarını anladım. İçişleri
Bakanıma da söyledim, Grup Başkanvekiline de söyledim, bütün partilerin Grup Başkanvekillerine de söyledim; şimdiden, onay vereceğinizi biliyorum. Şu anda, bütün partilere, sizlere, Keşan
halkı adına teşekkür ediyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Cengiz Bulut, lehinde; buyurun.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; değerli milletve
kilimiz Hasan Basri Eler'in, Keşan konusunda yapmış olduğu konuşmasını destekliyoruz.
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Evreşe?..

'

CENGİZ BULUT (Devamla) - Onu da destekliyoruz, Evreşe'nin ilçe olmasını da destekliyo
ruz; ama, ne hazindir ki, Koalisyonun ortağı, kendi ortağına yalvarıyor. Sayın Hasan Basri Eler, iyiniyetle çıkmış, ortağın büyüğü bu işe müsaade etmiyor. Ortağın büyüğü, yalnız kendi söz verdiği,
yalnız seçimlerde kendisine lazım olacak yerleri i! yapıyor; ortağın küçüğüne de, kırpıntılarla ida
re edin diyor, onu oyalıyor, ona hiçbir şey vermiyor. Ortağın küçüğü, burada her gün yalvarıyor.
Koalisyon ortağının küçüğü, Koalisyon ortağının büyüğünden her gün bir şeyler istiyor, yalvarıyor;
ama, ortağın büyüğünün kulağı tıkalı; çünkü, İktidar olan, ortağın büyüğü. Ortağın küçüğü, stepne
gibi kullanılıyor; lazım olduğu zaman kullanıyorlar, lazım olmadığı zaman, onun istekleri hiçbir işe
yaramıyor. Dikkat ederseniz, ortağın küçüğü olan bizim yardımcı partimize mensup arkadaşları
mız, buraya çıkar, daima bizden fazla muhalefet eder, bağırır, çağırır; hububat fiyatlarını gündeme
getirir, ürün fiyatlarını gündeme getirir, yalvarır, bizden fazla yalvarırlar; neden; çünkü, müşteki;
neden; çünkü, ortağın büyüğü, ortağın küçüğünü kale almıyor; ortağın büyüğü, ortağın küçüğünü
ciddiye almıyor.
İşte Keşan'ın durumu; Ortağın küçüğü "Keşan il olsun" diyor; ama, ortağın büyüğünün canı is
terse olur; yapmaz...yapmaz...
ALİ DİNÇER (Ankara) - Evreşe'yi unutma; Evreşe ilçe olmalı, yolları da geniş olmalı!..
CENGİZ BULUT (Devamla) -Bakınız, ben il meselesi üzerinde, daha evvel de konuştum, ge
ne kendi fikrimi söyleyeyim. Bugün, Türkiye'de, birçok ilçenin büyük problemleri var. Bugün, büyükşehir ilçelerinden Bornova 500 bin nüfusa ulaşmış; Karşıyaka 600'bin nüfusa ulaşmış; Buca
400 bin nüfusa geliyor ve bugün, Buca, Bornova, Karşıyaka, 2 bin nüfusluk bir ilçeyle aynı statü
de idare ediliyor. Bugün, Türkiye'nin birçok şehrinden büyük, birçok şehrini 10'a katlayan Borno
va'nın, Kaymakamı, Emniyet Müdürü, Karşıyaka'nın Kaymakamı, 2 bin nüfusluk ilçelerdeki kay
makamdan, emniyet müdüründen daha az yetkiye sahip.
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Gelin, bir reform yapalım; gelin, vilayetin birçok yetkilerini, kaymakamlara, ilçelere devrede
lim; bütün yetkileri merkezde toplamayalım Bence, reform, o zaman olur ve bu, ancak, yetkileri
devredebilirsek olabilir. Ancak, ilk defa, Anavatan Partisi zamanında yerel yönetimlerle ilgili bir
reform yapılabilmiş, yetkiler belediyelere dev redi lebi İmiş; bundan başka da, siyasî hayatta, bir par
tinin, yerel yönetimlere, ilçelere yetki devrettiği vaki değil. Hatta, bugün, 500 bin nüfuslu -bazı
günler 1 milyon nüfusu barındıran- Bornovamda, inanın, kıraathane ruhsat yetkisi bile merkeze
alınmış, vilayete alınmış; düşünün... Yani, bundan kurtulmamız lazım.
Mesele, il yapılma meselesi değil; mesele, yetkilerle donatılma meselesi, illerde olan yetkile
ri ilçelere verebilirsek, bugün, Türkiye'de, 600'ün, 700'ün üzerinde birçok ilçe, il bazına zaten gel
miş olacak; ama, biz, şartlanmışız, adını il koymuşuz, ilin dışına çıkamıyoruz. Bir türlü ilçelerin
yetkilerini artırmak aklımıza gelmiyor; bir türlü ilçeleri, vereceğimiz yetkilerle vilayet düzeyine ge
tirmeyi düşünmüyoruz. Reform budur. Yetkiyle olur.
ALİ DİNÇER (Ankara) - Ama, Çorlu'yu, Lüleburgaz'ı, Uzunköprü'yü unutma. Evreşe de il
olacak, yolları geniş olacak!.. Unutma bunları...
CENGİZ BULUT (Devamla) - Ortağın küçüğü yalvarıyor, ortağın büyüğü aldırmıyor; ortağın
küçüğü'rica ediyor, ortağın büyüğü kale almıyor; ortağın büyüğü birçok yerlere gidiyor, son gün,
Kilis'in kapısında, buradan bir karar bekliyor. Benim, arkadaşım, Anavatan Partisinden Kâtip Üye
olan İlhan Kaya'yı evden arıyorlar; "aman, gel, acele imzala" diye. Neden; çünkü, imzalanmazsa,
Sayın Başbakan Kilis'e giremeyecek ve ancak, son gün, bir imzayla Kilis'e girilebiliyor. İşte, Tür
kiye'nin devlet anlayışı, ciddiyet anlayışı.
Kilis'e, il olması helal olsun; ilçelere, Keşan'a il helal olsun; ama, bunu bir rüşvet şeklinde, bir
seçim malzemesi şeklinde değerlendirmemek lazım.
BAŞKAN - Sayın Bulut, ben, size, Evreşe ve Keşan için söz verdim; lütfen...
CENGİZ BULUT (Devamla) - Sayın Başkanım, ilçeler ve ilçelerin il olmasıyla ilgili...
Yalnız Keşan'a değil, bakınız, kimlere söz verilmiş; Akhisar'a söz verilmiş; Bandırma'ya söz
verilmiş; Lüleburgaz'a söz verilmiş; Çorlu'ya söz verilmiş; Merzifon'a söz verilmiş; Konya-Ereğlİsi'ne söz verilmiş; Şebinkarahisar'a söz verilmiş; Düzce'ye söz verilmiş; Tarsus'a söz verilmiş. Hat
ta il numaralarını da vereyim, Düzce'nin 125, İskenderun'un 127. Van- Erciş'in il olması için söz
verilmiş...
BAŞKAN - Ama, siz, yine Keşan'dan bahsedin.
CENGİZ BULUT (Devamla) - Efendim, Keşan'a geliyorum. Keşan'la beraber söz verilmiş
yerler bunlar Sayın Başkanım.
Bitlis, Tatvan'a söz verilmiş, Merzifon'a il olması konusunda söz verilmiş; Ödemiş, Berga
ma'ya söz verilmiş... Bu Hükümetin ömrü, hep sözle geçmiş; bu Hükümetin ömrü cek, caklarla geç
miş. Olacak... Yapılacak... Nasıl ki, leyleğin ömrü lak lakla geçiyorsa, aynı şekilde, bu Hükümetin
ömrü de yine sözlerle, yine cek, caklarla geçiyor.Ne demiş "Keşan il olacak" Yalnız onu söyleme
miş ki "işsizlere sigorta çıkacak" demiş. Keşan il olacak... Burada, Keşan'a ne kadar söz verirlerse
versinler, değerli milletvekili arkadaşım, Koalisyonun küçük partisi ne kadar yalvarırsa yalvarsın
Koalisyonun büyük partisi Keşan'ı il yapmayacak; neden; çünkü, hesapta yok...
ALİ DİNÇER (Ankara) - Yapacak... Yapacak...
CENGİZ BULUT (Devamla) - Yapmayacak... Yapmayacak...
ALİ DİNÇER (Ankara) - Trakya'nın evladı Hasan Basri Eler bu işi yapacak.
CENGİZ BULUT (Devamla) - Koalisyonun büyük ortağı Keşan'ı il yapmayacak.
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Keşan il olacak... Akhisar il olacak... Asgari ücret vergi dışı olacak... Erken emeklilik çıka
cak... Cek, cak... cek, cak... Keşan'ın il yapılması nasıl isteniyorsa, yine, Bakanımız çıkacak cek,
cak'layacakL. YÖK kaldırılacak... Olağanüstü Hal Yasası kaldırılacak... Enflasyon yüzde 10'a in
dirilecek...
• • . • ' • ' . "
ALÎ DİNÇER (Ankara) - Trakya'nın evladı Hasan Basri Eler'i küçük görme; o, yapar bu işi...
CENGİZ BULUT (Devamla) - Tabiî, buna benzeyen çok cek caklar var.
Çok acı bir olay söyleyeyim: İli il yapacak olan, ilçeleri ilçe yapacak olan kurumlarıdır; ama,
bu Koalisyon o kurumlara sahip çıkmıyor, bu Koalisyon, Türkiye Cumhuriyetinin kurumlarına sa
hip çıkmıyor. Bu Koalisyonun bir ayağı, devletin evlatlarına, devletin bekçilerine, devletin askeri
ne... Bizim namusumuzu, bizim hayatımızı, bizim geleceğimizi yirmidört saat bekleyen polisimiz
den, bizim evlatlarımızdan, askerlerimizden söz ediyorum. İl olacaksa, ilin namusunu koruyacak
olan kurumların namusunu korumak zorundayız. Eğer, Keşan il olacaksa, il teşkilatının içinde ola
cak olan emniyet müdürlüğüne itimat etmemiz gerekecek. Eğer koalisyonun küçük ortağı kalkar,
devletimi, polisimi suçlarsa, katil gözüyle bakarsa...
İBRAHİM TEZ (Ankara) - Ne ilgisi var yani...
CENGİZ BULUT (Devamla) - ...Keşan'ı il yapmışsınız, Keşan'ı ilçe yapmışsınız ne fark eder.
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Oy verecek misiniz?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
CENGİZ BULUT (Devamla) — Sözümü tamamlayacağım Sayın Başkan.
BAŞKAN - Efendim, bağlayalım.
CENGİZ BULUT (Devamla) - Sözümü şöyle tamamlıyorum. İçim yanıyor; il, helal olsun Ke
şan'a, Akhisar'a, Bergama'ya, Ödemiş'e; ama, İstanbul'da kahpece vurulan benim polis kardeşimin
yanında devletten hiç kimsenin olmayışı, Hükümetten hiç kimsenin olmayışı... İçime, göz yaşı dö
küyorum... Ağlıyorum... Kurtarın devletimi... Kurtarın polisimi... Yardım edin bu bu çocuklara,
yalnız bırakmayın.
Sağ olun, var olun. (ANAP ve MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Efendim, aleyhte, Sayın Rauf Ertekin; buyurun.
M.RAUFERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakanlarım mü
saade ederlerse, Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler arkadaşımın vermiş olduğu bu doğru
dan gündeme alma teklifinin aleyhinde söz almamın sebebi, sayın arkadaşımın il ve ilçe yapılma
sıyla alakalı kanun teklifine karşı olmam değil; ancak, bir siyasî şov olarak bugün Meclise getiri
len bu hadiseye, karşı olduğum içindir.
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Birbuçuk yıl önce verildi teklif.
M.RAUF ERTEKİN (Devamla) - Niçin karşıyım: Sevgili arkadaşım bir şeyi unutuyor herhal
de: Bundan onbeş, yirmi gün evvel, sizin içerisinde bulunduğunuz partinin de oylarıyla, il ve ilçe
yapılması hususundaki yetki, Yetki Kanunuyla Hükümete verildi. Şimdi, burada bunları konuşma
mıza lüzum yok; niçin lüzum yok; şu anda il ve ilçe yapılabilmenin bütün yolu Hükümetten geçi
yor, Sayın Başbakandan geçiyor. Niye buraya getirip de bunları söylüyorsunuz? (ANAP ve MHP
sıralarından alkışlar) Genel Kuruldan imkân istiyorsunuz veya şovunu yapıyorsunuz?
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Samimi değiller samimi.
M.RAUF ERTEKİN (Devamla) - Bugün, ben, buradan sesleniyorum, Keşanlılara da sesleni
yorum -samimiyetle- Çorlulu seçmenlere de sesleniyorum, il olmak için, ilçe olmak için bu gayre-
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ti gösteren bütün seçmenlerimize, vatandaşlarımıza sesleniyorum: Şu anda, il ve ilçe yapılabilme
nin yolu, Hükümetin elindeki Yetki Yasasından geçmektedir. Hepsi Başbakanlığın kapısına dayan
sınlar; çünkü, bu kanun, yakında iptal edilecektir; bunu da buradan belirtmek istiyorum.
ALİ DİNÇER (Ankara) - Yani, elimizi çabuk tutalım değil mi?!.
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Anayasaya aykırı bir kanunun iptal edileceğini buradan be
yan ediyorum.
,
Değerli arkadaşlarım, enteresandır, Hükümetin iki ortağından bir tanesi, burada, il ve ilçe ya
pılmasıyla alakalı kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması hususunda gerekli önerileri yapı
yor; buna bir şey demiyorum. İl olmak için, ilçe olmak için müracaat etmiş yüzlerce beldemiz var;
bu kanun teklifleri Meclisin gündeminde bekliyor, komisyonlarda bekliyor. Sizin almış olduğunuz,
Hükümete verilen il ve ilçeyle alakalı Yetki Kanununun çıkarılışı sırasında, arkadaşlarımız, tasarı
üzerindeki konuşmalarında da özellikle belirttiler; Meclisin elindeki bu yetkinin, Mecliste kalma
sının şart olduğunu söylediler; ama, seçim esnasında, bunu, sadece...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Rüşvet olarak...
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Rüşvet dernek istemfyorum.

'

... seçimde kullanmak için ortaya çıkardınız. Ben, buradan, Hasan Basri Eler arkadaşıma sor
mak istiyorum: O yetki tasarısına imza verirken niçin Keşan'ın da il olmasını şart koşmadınız; ni
çin şart koşmadınız da, burada şov yapıyorsunuz değerli arkadaşım...
Meclisin gündemini bunlarla tıkamayalım. Bakın, il yapmışsınız, ilçe yapmışsınız, eyalet yap
mışsınız, tabelaları değiştirmişsiniz; bu ülkede bir şey değişiyor mu; bizim vatandaşımızın sıkıntı
ları gidiyor mu?!. Bugün, Köy Hizmetlerinde 45 bin işçi, işe başlayabilmek için, acaba ne olaca
ğım diye bekleyip duruyor. Bunlar gündeme gelmiyor da, hâlâ, daha, il mi yapalım, ilçe mi yapa
lım...
Anavatan Partisi iktidarları döneminde, idarî sistemde bir reform yapılması hususunda karar
verilmişti ve bu memlekette, yıllarca, 60-70 yıl il yapılmazken, ilçe yapılmazken, Anavatan Parti
si iktidarları döneminde, Türkiye!nin coğrafî ve sosyal gerçekleri göz önüne alınarak, kriterler or
taya konularak il ve ilçeler yapıldı...
ALİ DİNÇER (Ankara) - Ama, Keşan'ı unuttunuz.
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - ...ve bunun devam etmesi de lazım; ama, bunlar siyasî rüş
vet olarak verilmedi, yapılması gereken yerler yapıldı. Bu, devam etmelidir. Anavatan Partisi, hiç
bir zaman il ve ilçe olmaya karşı değildir; ancak, bunların, siyaseten kullanılmasına karşıyız.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Adres neresi İl olmanın?!..
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Adresleri filan söylemek istemiyorum.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hayır nereye gidecek?.. Vatandaş bilmiyor.
M. RAUF ERTEKİN (Devamla)-Adres belli... Adres belli...

.

Değerli arkadaşlarım, Hükümete bir yetki verilmiş, bugün, bu yetki, iptal edilinceye kadar ge
çerlidir. Söz verilen yerlerin hepsi il yapılsın, ilçe yapılsın. Niçin yapmıyorsunuz?
ALİ DİNÇER (Ankara)-Sizin yapamadıklarınızı da yapacağız.
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Seçim yok, seçim... Seçim olsa yaparlar.
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Siz, bu Hükümetin ortağı olarak, lütfen, DYP kanadındaki
arkadaşlarımızla, bakanlarımızla konuşsun. Sizin bakanlarınız da il yapılan yerlerle ilgili kararna
menin altını imzaladılar.
. . .
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ALİ DİNÇER (Ankara) - Yapacağız, yapacağız... Sizin yapamadıklarınızı da yapacağız.
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Bunları, önümüzdeki günlerde gündeme getirsinler. İl ve
ilçe yapma, nasıl olsa Meclisten çıkmayacak; kanun hükmünde kararnameyle yapılacak. Bir an ev
vel bu işler yapılsın ve bunları, buraya, gUndeme getirmeyelim.
ALİ DİNÇER (Ankara) - Polatlı'yı da, Koçhisar'ı da il yapacağız, sizin yapamadıklarınızı da
yapacağız.
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Hepsini yaparsınız. Bir ilden dört tane il çıkarmasını da bi
lirsiniz; ama, bunları siyasî bir şov olarak kullanmayalım, onu söylüyorum. Kriterler, gerçekler ne
lerse onları ortaya koyun. Benim bölgemde de var il olacak ilçeler, ilçe olacak beldeler, onlar ayrı
şeyler.
ALİ DİNÇER (Ankara) - Onları da yapacağız.
. M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Bunları, ya bu Mecliste doğru doğru konuşacaktık, yetki
tasarısına oy vermeyecektiniz, Hükümete yetki vermeyecektiniz veyahut da burada gündeme getir
meyecektiniz; buna hakkınız yok. Şu anda, altını çizmek gerekirse, Meclisin yetkisinde değil. Şu
anda, kimin yetkisinde; Hükümet almış yetkiyi eline; il yapacak, orası; ilçe yapacak orası. Buraya
getirip de, arkadaşlarımıza, Anavatan Partisi Grubuna, efendim Doğru Yol Partisi Grubuna, diğer
parti gruplarına, işte, siz de yardımcı olun demenin hiç âlemi yoktur diyorum.
Değerli arkadaşlarım, sözümün başında da ifade ettiğim gibi, bunlarla bir yere varmak müm
kün değil. Ülkedeki sıkıntıları gidermek için, gerekli tedbirleri alalım, işçilerimiz durumlarını dü
zeltmek için gerekli tedbirler alalım. Memurumuzun sıkıntılarını gidermek için gerekli tedbirleri
getirin. Onları öncelikle görüşmek üzere buraya getirin. Gerçekten, büyük sıkıntılar var.

Şu seçimin, küçük seçimin, 75 bin seçmenli seçimin rehavetine kapılıp, her şey çok güzelmiş
gibi düşünüp, hareket etmeyin. Gerçekten, büyük sıkıntı var bu ülkede. İşçi sıkıntıda. Bakın, demin
de söylediğim gibi, 45 bin Köy Hizmetleri işçisi bekliyor, ne olacağı belli değil. Sayın Bakan bu
rada, Sayın Esat Kıratlıoğlu, lütfen, bunlara bir açıklama getirsinler, Mevsim geçmiş, Köy Hizmet
leri işçisi hâlâ, işe başlama durumunda değil. Bunların durumları ne olacaktır?..
Ben sözlerimi fazla uzatıp sizin zamanınızı almak istemiyorum; ancak, bu kanun teklifinin
böyle gündeme getirilmesine karşı olduğumu belirtmek istiyorum. Doğrudan gündeme alınması şu
anda geçerli değildir. Şu anda bütün yetki Hükümettedir. Hükümetteki Yetki Yasası iptal edildiği
takdirde bunları burada konuşma fırsatı bulacağız, o zaman da, ben, Anavatan Partisi Grubu olarak
ve şahsım olarak, sayın arkadaşımın vermiş olduğu, ilçelerin il olmasıyla alakalı kanun teklifine
olumlu oy kullanacağımı belirtmek istiyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
ALİ DİNÇER (Ankara) - Hem Hükümet kararnameyle yapsın, hem de biz Mecliste yapalım;
ikisi beraber olsun.
BAŞKAN - Efendim, aleyhte Sayın Kapusuz; buyurun.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say
gıyla selamlıyorum.
Bir değerli milletvekili arkadaşımızın, komisyona çok önceden vermiş olduğu teklifinin, İçtü
züğün 38 inci maddesi gereği, direkt olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirme
çabasıyla ilgili söz almış bulunuyorum.
Değerli milletvekili arkadaşımın samimi bir duyguyla, iyi niyetiyle verdiği, bir ilçemizin il ol
ması, bir beldemizin de ilçe olması teklifi var. Bunların, Refah Partisi olarak ve şahsım olarak, il
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ve ilçe olmalarını dektekliyorum, olması lazım. İlgili milletvekili arkadaşlarımdan birkaç kişiyi de
aramızda görüyorum, onların da bu gayretlerinin devamını bekliyorum; ancak, adres yanlış; çün
kü, biz, burada, beldelerin ilçe yapılması ve ilçelerin de il yapılmasıyla ilgili yetki tasarısı görüşü
lürken dedik ki: "Bu yetki, Türkiye Büyük Millet Meclisinde olmalıdır." Ancak, sizler, seçim he
yecanına kapıldınız. Özellikle CHP olarak siz, payanda oldunuz; seçim heyecanıyla Kilis aşkına
kapılan, Kilis'i il yapmak isteyen İktidarın diğer grubu DYP ile, bizim bütün ikazlarımızı dinleme
den, gayret sarf ettiniz, yetkiyi aldınız. Dolayısıyla, bunun adresi, bunu buraya getirmek değil; siz,
bu talebinizi, Başbakana götüreceksiniz, Kabineye götüreceksiniz...
ALİ DİNÇER (Ankara) - Şimdi oy ver; Meclisten çıksın...
SALİH KAPUSUZ (Devamla)-... Aksi takdirde, burada, siz, bunu gündeme almış olsanız bi
le, Genel Kurul bunu kanunlaştıracak değil.
>
i
Değerli arkadaşlar, işte, bir iş yapılırken, bir adım sonrasının hesap edilerek yapılması lazım.
Şimdi siz, bir milletvekili olarak, buraya, bunu niçin getirdiniz; sadece ve sadece...
ALİ DİNÇER (Ankara) - Meclis kararıyla...
SALİH KAPUSUZ (Devamla)-Meclis kararıyla değil efendim...
ALİ DİNÇER (Ankara) - Senin de oyunla ; oy ver...
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, biz oy vereceğiz; fakat, siz, bunu, buraya, sadece,
Keşanlılara mesaj göndermek için getirdiniz. Bunda dürüst olmak lazım.
Bakınız arkadaşlar, ben, bir başka konuyu hatırlatmak istiyorum: Bakanlar Kurulunun görevi,'
yürütmedir. Şu anda, Anadolu'nun güney bölgesinde, Çukurova dahil olmak kaydıyla, Orta Ana
dolu'da da, hasat, cayır cayır devam ediyor. Bu Hükümetin görevi ne yapmak; taban fiyatı açıkla
mak; ama, ne oldu... Acaba^ Hükümet üyeleri, daha kış uykusundan uyanmadı mı...
Bir başka hususu daha hatırlatmak istiyorum: Dikkat buyurun değerli arkadaşlar, siz, mezarda
emeklilik yasası bir yerden talimat alarak mı çıkaracaksınız; taban fiyatı, birilerinin işaretlerine gö
re, hesaplarına göre mi açıklayacaksınız... Lütfen, bu memlekette, özellikle, yargı da, yasama da,
yürütme de kendi alanlarında yeterli çabayı göstersinler. Zaten yeterince yükleri var; ama, siz ken
di görevinizi yapmıyorsunuz. Seçim kurtarmak gayesiyle, il yapmak için yetki alıyorsunuz. Öbür
tarafta, Avrupa Birliğine, Gümrük Birliğine girebilmek için; 1 600 maddeyi bulan uyum yasaları
için yetki alıyorsunuz. Biraz sonra görüşeceğiz, patent anlaşması işbirliği ile ilgili olarak koskoca
bir doküman gelecek önünüze. Kaç arkadaşım bunu okudu; Bakanlar Kurulunun kaç üyesi bu iş
için filen çalıştı... Sadece tercüme edilmiş bir sonucu getirip, burada yetkiyi alıp, onaylamak mec
buriyetinde bırakıyorsunuz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, kati surette, noter değildir. Zaten, bu memlekette yeterinden
fazla noter ihdas ettiniz, Çankaya'yı noter yaptınız, bugün de Parlamentoyu, noter yapmak gibi bir
konuma doğru itiyorsunuz. Bu, rejim değişikliğidir; bu, doğru değildir, bu, Parlamentoya, bir yer
de-üzülerek söylüyorum-uygun düşmeyen bir tavırdır.
Değerli arkadaşlar...
BAŞKAN - Yeniden Keşan'a gelelim...
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, Sayın Başkanım, geliyorum.
Dikkat ederseniz, bu yetki alınmış, Hükümet bu konuda ne yapacağını, ne zaman yapacağını,
kendisi, seçimlere kadar oyalayarak, her halde takip edecektir.
Şimdi, şayet, siz, bu işte samimi iseniz, şuradaki arkadaşlarımıza bakın; Cumhuriyet Halk Par
tili 9 arkadaşımız var orada. Hepiniz bu desteği vermiş olsanız, Keşan'ı yine il yapamayacaksınız.
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ALİ DİNÇER (Ankara) -Şimdi oy verelim de, Meclis kararıyla olsun.
FAİK ALTÜN (Antalya) - Sen oy verecek misin Salih?
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bizim oyumuz müspet olacak; biz Grup olarak Keşan'ın il
yapılmasıyla ilgili teklifi destekleyeceğiz, bunda endişeniz olmasın; bu konuda oyumuz var, Ke
şanlılara da helal olsun; yani, Keşan'ın il olması konusunda oyumuz onlara helal olsun; fakat, ben,
Keşanlılara bir şeyi hatırlatmak istiyorum: İşte görüyorsunuz, koskoca Parlamento bile, maalesef,
Sayın Başbakanın iki dudağının arasından çıkacak "il yapın, yapın; yapmayın, yapmayın" gibi bir
sonuca mahkûm. İşte, bu sistem parlamenter rejim değildir.
Değerli arkadaşlar...
CENGİZ BULUT (İzmir) - CHP olarak burada destekleyen kaç kişi var.
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Siz biraz önce saydınız, 9 kişi var.
CENGİZ BULUT (İzmir) - Hepsi desteklemiyor yani...
SALİH KAPUSUZ (Devamla) -Biz, özellikle Refah Partisi olarak ve Refah Partili bir milletvekli olarak, bu yetkiyi almış sayın Bakanlar Kurulu üyelerinin, yetkilerini nasıl kullanacaklarının,
hangi amaçla kullanacaklarının, hangi kriterlere göre hareket edeceklerinin takipçisi olacağız. Ben
deniz, Kayseri'nin Develi İlçesinin, bu konudaki yetki meselesinin Plan ve Bütçe Komisyonunda
görüşülürken, gece saat 24'te, orada, özellikle Sayın Bakanın yanında takip ettim ve orada, ilgili bü
rokratların, Sayın Bakana getirmiş olduğu listeyi gördüm. Listede, 40 küsur tane uygunluk almış
isim var. Bizim Develi ne oldu dediğimizde; Develi burada yoktu, onu da buraya yazalım dediler.
ALİ DİNÇER (Ankara) - Sen de seçmene selam ettin...
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dikkat edin, ben burada ne anlatmaya çalışıyorum; şayet bu
Hükümet, kendi görevlerini rahat yapmak isteseydi, yarın kapılarını aşındıracak olan binlerce in
sanla muhatap olmak yerine, yetkisi olan Parlamento, bu alanda, kanunla il yapılması gereği ola
rak ne yapacaktı; görevini yapacaktı, bütün değerlendirmelerden ve süzgeçlerden geçip, layık olan
ilçelerimiz il olacaktı; fakat, şimdi, bu kıstaslardan arındırılmış olarak, sadece belirli amaçları ya
kalayabilmek için, il yapma çabası devam edecektir; bu durum ise, Türkiye genelinde huzursuzlu
ğa sebep olacaktır.
Değerli arkadaşlarım, bakınız, yine buradan herkese duyuruyorum, siz kardeşlerime de haber
veriyorum: Biz, bir kanun teklifi verdik; dedik ki, bütün köylerimiz belde, beldelerimiz de ilçe ol
mak istiyor; sebep nedir, bütçeden yeterli kaynak alamadıkları için. Biz, kanun teklifimizle dedik
ki, nasıl ki, belediyelere, bütçe gelirlerinden nüfusa göre pay veriyorsak, aynı şekilde, köylerimize
de, bütçe gelirlerinden, nüfusa göre pay verelim. Dolayısıyla, ortalama olarak -en az kıstasları ob
jektif değerlendirmek kaydıyla- en küçük bir köyümüze, 150 ile 160 milyon civarında aylık para
gönderilme imkânı var. Bunun nasıl kullanılacağını da, geniş, detaylı olarak teknokrak arkadaşla
rımızla, bürokrat arkadaşlarımızla değerlendirdik; Türkiye Büyük Millet Meclisine havale ettirdik.
Şayet, siz, bunu uygulamaya sokacak olursanız, her köye, nüfusuna göre, bütçe gelirlerinden pay
gönderecek olursanız, bu taleplerin de önünü kesmiş olacaksınız. Şayet, bizim bu teklifimize, de
ğerli Hükümet üyesi arkadaşlarımızın da kıymetli katkılarını alarak bu kanun teklifini hayata geçi
recek olursak, birçok belde talebinin duracağını* size bugünden ilan ediyorum. Siz, ancak, bu yol
larla, bu milletin önünü kesebilirsiniz. Aksi takdirde, daha önce olduğu gibi, bu son uygulamanız
da da sadece, seçim öncesinde, sırf oy almak için, il yapmaya kalkarsanız, beş on tanesini yaparsı
nız, kırk elli tanesini küstürürsünüz.
Şayet, bundan rahatsızlık duyuyorsanız -kullanmış olduğunuz sizin olsun, Kilis il oldu- "biz
bu yetkiyi kullandık, seçimler de geçti, yetkiyi, bundan sonra, Parlamentoya devrediyoruz" derse-309-
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niz, bu yükten kurtulursunuz. Aksi takdirde, Keşanlılar gibi, Türkiye'de il vaadi, sözü almış, Develilisi, Düzcelisi, Geredelisi, sizin kapınıza binlerce insan gelecek, bu haklarını alacaklardır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN-Sayın Kapusuz, lütfen...
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Hükümet üyesi arkadaşlarımız da, inşallah, bunları geri çe
virmezler, hak ettikleri il olmayı kendilerine verirler.
Ben, bu konuda oyumun müspet olduğunu arz ediyor, hepinize teşekkür ediyorum. (RP sıra
larından alkışlar)
r

BAŞKAN - Teşekkür ederim.
ALİ DÎNÇER (Ankara) - Tomarza'yı unuttun, Pınarbaşı'nı unuttun...
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Baş

kan.
BAŞKAN - Karar yetersayısının aranmasını istiyorsunuz; ancak, karar yetersayısının aranma
sından daha önemlisi var.
Sayın milletvekilleri, bu kürsüde sadetdışı konuşmalar olabilir. Yalnız, bu Mecliste oy verir
ken, İçtüzükte bulunmayan konularda teamüllere başvurduğumuz gibi, burada da bir teamül yarat
mamak lazım. Oylamadan evvel bunu kaydetmek isterim; çünkü, yarın, buna benzer olaylar olur,
döner bakarlar "ha, böyle bir teamül var" derler... Arkadaşların konuşmasının hepsi güzel de, son
konuşmalarının, konuşmanın başlangıcıyla hiçbir ilgisi yok.
,
Şimdi, Sayın Eler'in, 38 inci maddeye dayanarak verdiği önerge, buradaki konuşmalarla aynı
değildir. Sayın Eler, buradaki konuşmasında, Çorlu'yu, Lüleburgaz'ı, Uzunköprü'yü falan saydı;
ama, önerge, sadece, Keşan'ın il olması, Evreşe'nin ilçe olması yönündedir.
Keşan'ın il olması, Evreşe'nin ilçe olması önergesidir bu.
Bu, bir kanun teklifidir; komisyonda uzun süre beklediği için, bunun, doğrudan doğruya Ge
nel Kurula getirilerek gündeme alınmasıdır; bunu oyluyorum: Kabul edenler...
CENGİZ BULUT (İzmir) - Bir görelim bakalım, İktidar nasıl oy kullanacak...
BAŞKAN - Efendim, bunu Koalisyona bağlamayın...
Kabul etmeyenler...
CENGİZ BULUT (İzmir) - Koalisyonun büyük ortağı "hayır" diyor.
BAŞKAN - Karar yetersayısı yoktur; birleşime 15 dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 17.32
• -

—
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 17.47
BAŞKAN: Başkanvekili Vefa TANIR
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Işılay SAYGIN (İzmir)
—

- © •

—

•

•.'

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 122 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)
8. - Edirne Milletvekili Hasan Basri ElerHn, Bir il ve Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun
Teklifinin (2/1027) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/484) (Devam)
BAŞKAN - Sayın Hasan Basri Eler'in, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre vermiş olduğu öner
genin oylanmasında karar yetersayısını bulamamıştık ve bu nedenle ara vermiştik.
Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir.
• • • ' ' • '
Sayın milletvekilleri, daha evvel alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifle
riyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.
Önce, yarım kalan işlerden başlayacağız.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER
/. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71)
2. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (11306) (S. Sayısı: 82)
3. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139)
BAŞKAN - ' 7 1 , 82 ve 139 sıra sayılı kanun tasarılarıyla ilgili komisyon yetkilileri hazır mı?
Yok.
Müzakereleri ertelenmiştir.
4. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134)
BAŞKAN - Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporunun müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
5. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftiioğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/488, 2/9, 21536) (S. Sayısı: 283)
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6.~ İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S.
Sayısı: 391)
BAŞKAN - 283 ve 391 sıra sayılı kanun tasarılarıyla ilgili komisyon yetkilileri hazır mı? Yok.
Müzakereleri ertelenmiştir.
7. - Hâkini ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ye Adalet Komisyonu Raporu (1/355)
(S. Sayısı: 66)
BAŞKAN - Hâkim ve SaVcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?..Yok.
Ertelenmiştir.
8. -Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201)
BAŞKAN -Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?..Yok.
Ertelenmiştir. ..
9. -İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu (1/720) (S. Sayısı: 691)
BAŞKAN - însan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair
Yetki Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
. Komisyon?..Yok.
Ertelenmiştir.
10. -Doğru Yol PartisiGrup Başkanvekili Bursa MilletvekiliTurhan Tayan ile Sosyaldeniokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkapsın; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (211142) (S. Sayısı: 699)
BAŞKAN - Özelleştirme Kanunu Teklifinin müzakeresine başlayacağız.
Komisyon ?..Yok.

•• •

;

"

Ertelenmiştir.
11. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve
29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11744, 211095) (S. Sayısı: 798)
BAŞKAN - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?..Yok.
Ertelenmiştir.
12. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
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İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201,
11319) (S. Sayısı • 58 ve 58'e 1 inci Ek)
BAŞKAN - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok. •
Ertelenmiştir.
75. - Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (1/160) (S. Sayısı: 111)
BAŞKAN - Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine
başlayacağız.
Komisyon?,. Yok.
Ertelenmiştir.
14. - Bitim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14,
11155) (S. Sayısı: 112)
BAŞKAN - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?..
Ertelenmiştir.

.

15. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62)
(S.Sayısı:U6)
BAŞKAN - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
16. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (119) (S. Sayısı: 180)
BAŞKAN - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle il
gili kanun tasarısını Komisyon geri almıştır.
17. - Tarım ve Köy işleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/199) (S. Sayısı: 193)
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BAŞKAN -Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
18. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322)
BAŞKAN - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meyle ilgili kanun tasarısının müzakaresine başlayacağız.
'•'• Komisyon? Yok.
Ertelenmiştir.
19. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfi İşlemle
riyle Devleti Zarara Uğrattığı ye Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Madde
lerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337)
BAŞKAN - (9/11) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine
başlayacağız.
Komisyon?.. Yok
' >
Ertelenmiştir.
.
20. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı : 394)
21:- Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395)
22. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404)
BAŞKAN - 394, 395 ve 404 sıra sayılı, Kanun Hükmünnde Kararnamelerle ilgili tasarıların
müzakerelerine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
,
23.- Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen
Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyiş
leri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9116) (S. Sayışı : 373)
BAŞKAN - (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine
başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir. ' •
.
• • ' • - . ,
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24. -926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine
İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S.
Sayısı: 554)
•x
BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine
başlayacağız.
•',-.'
, Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
25. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606)
26. -2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Htiky
münde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609).
27. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(11579) (S. Sayısı: 624)
28. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11336) (S. Sayısı: 690)
BAŞKAN - 606, 609, 624 ve 690 sıra sayılı, kanun hükmündeki kararnamelerle ilgili tasarı
ların müzakerelerine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
29. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat iddialarının Üzeri
ne Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İliş
kin Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu (9122) (S. Sayısı: 779)
BAŞKAN - (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine
başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
30. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Bursa Mil
letvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekille
ri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon
Milletvekili Eyüp Aşık, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Seyfı Ok
tay, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının
7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 153 Arka
daşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın- 315 -
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da Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Arkadaşının 2709 Sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Madde
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sa
yısı: 861)
BAŞKAN - Bugün aldığımız karar gereğince, 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Teklifinin müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
31. - Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları (1/585) (S. Sayısı : 665) (1)
BAŞKAN -Yine, bugün aldığımız karar gereğince, Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamı
zın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri Ko
misyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.
Komisyon?.. Burada.
Hükümet?.. Burada.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Niçin?..
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Komisyon raporunun okunup okunmaması hususundaki oyla
mada...
ADİL AYDIN (Antalya) - Hocam, git, bir namaz kıl, gel...
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Beraber gidelim, gel...
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.

,

Şimdi, raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım; ancak, karar yetersayı
sının aranması istenmiştir, karar yetersayısını arayacağım.
Raporun okunmasını kabul edenler... Raporun okunmamasını kabul edenler... Sayın milletve
killeri, karar yetersayısı yoktur.
Çalışma süremizin doİmasına da zaman kalmıştır. Bugün aldığımız karar gereğince, kanun ta
sarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 14 Haziran .1995 Çarşamba günü saat 10.30'da toplan
mak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 17.57

(1) 665 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir.

-316-

T.B.M.M.

B:122

İ3.6.1995

0:2

VII.-SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Sarız-İmirzağa Köyünün ağaçlandırılma
sına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan EkincVnin yazılı cevabı (716173) (1)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Sarız İlçesi, İmirzağa Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Orman Bakanı Ha
san Ekinci, tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
8.2.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Soru : Ağaçlandırmaya müsait köyde ağaçlandırma çalışmalarının başlatılması mümkün mü
dür?
T.C.
Orman Bakanlığı
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi
Başkanlığı
Sayı: KM. 1.SOR/422-1832
Konu : Sayın Salih Kapusuz'un
Yazılı Soru Önergesi.

12.6.1995

,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

/

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi: a) TBMM'nin 27.3.1995 tarih ve A.Ol.O.GNŞ.0.10.02-7/6173/13137/47800 sayılı yazısı.
b) 24.4.1995 tarih ve KM. l-SOR/308 sayılı yazımız.

,

İlgi yazımızla; Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un "Kayseri-Sarız-İmirzağa Köyünün ağaç
landırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi"ne konu olan sahanın karla kaplı olması sebebiyle etü
dünün yapılamadığı bildirilmişti.
Saha üzerindeki karın kalkmasını müteakip etüt yapılmış;olup, cevabî yazımız ekte sunulmuş
tur.
Arz ederim.
Hasan Ekinci
Orman Bakanı
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un 7/6173 Esas No.lu Kayseri-Sarız-İmirzağa Köyünün
Ağaçlandırılmasına İlişkin Yazılı Soru Önergesi Hakkında Orman Bakanlığının Cevabı
Kayseri İli, Sarız İlçesi, İmirzağa Köyü civarında ağaçlandırılması istenen sahanın etüt ve in
celemesi sonucunda; 300 hektarlık kısmında, teknik yönden ağaçlandırma yapılmasının mümkün
olduğu tespit edilmiştir.
Sahanın mülkiyeti Hazineye ait olup, halen mera olarak kullanılmaktadır. Eskiden beri mera
olan bu gibi yerlerde ağaçlandırma yapılmaması için yoğun sosyal baskı ile karşılaşılmaktadır.
(1) 7/6173'e ek cevap.
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Ağaçlandırma yapılabilmesi için,.Maliye Bakanlığı tarafından mera vasfının kaldırılarak,
ağaçlandırma yapılmak üzere sahanın Bakanlığımıza tahsisi, tahsis içinde Kayseri Valiliğince Ma
liye Bakanlığından, talepte bulunulması gerekmektedir.
Maliye Bakanlığınca tahsis yapılmasını müteakip, saha Bakanlığımızca ağaçlandırılabilecektir.
2. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ArhavVde bulunan kânkasör şantiyesine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Esat tfıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6391)
Türkiye Büyük Millet Meclisi.Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda
dealetlerinizı arz ederim.
•
Süleyman Hatinoğlu
, '

Artvin

Artvin Arhavi İlçesinde Köy Hizmetlerine bağlı olarak kurulan kânkasör şantiyesi 3 yıldır fa
aliyete geçirilememiştir. Aynı yerde 1994 yılında hiç bir alt yapısı olmadan göstermelik yapılan bir
kilometre civarındaki asfalt da bir yıl sonra tamamen tahrip olmuştur.
Arhavi kânkasör şantiyesi dururken bir yılda tahrip olan bu asfaltın mucuru 90 km uzaklıkta' ki Artvin DYP Merkez İlçe Başkanına ait Artvin Kânkasör şantiyesinden'bedel ödenerek Arhavi
İlçesine mucur taşınmıştır.
Bu nedenle sorularım : ı
1. Arhavi'deki mevcut kânkasör şantiyesi 3 yıldır neden çalıştınlmamaktadır?
2. Köy Hizmetlerinin kendi şantiyesi varken Artvin Merkez DYP İlçe Başkanına ait 90 km.
uzaktaki kânkasör şantiyesinden bedel ödenerek Arhavi'ye Artvin'den mucur alınmasını doğru bu
luyor musunuz?
3. Mucur alımı için ne kadar para ödenmiştir?
4. Arhavi'deki kânkasör şantiyesi çok daha modern, teknik bir yapıdadır. Bölgenin tüm asfalt
ye beton ihtiyacına cevap verecek mucur üretme kapasitesine sahiptir. Buna göre;
a) Para ile mucur almaktan vazgeçecek misiniz?
b) Bu makineyi işletmeyerek, çürümesine müsaade edecek misiniz?
c) Şayet çalışsın diyorsanız, kadrosunu ve çalışma emrini ne zaman vereceksiniz?
d) Arhavi'deki kânkasör şantiyesinin çalıştırılmaması için ciddî engeller yapıldığı iddia edil
mektedir. Bu kânkasör şantiyesini Arhavi'den alıp, başka bir yere naklini mi düşünüyorsunuz?
• T.C.
Devlet Bakanlığı

12.6.1995

Sayı: B.02.0.014/599
. Konu : Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: TBMM Başkanlığının 6.4.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6391-13475/48902 sayı
lı yazısı.
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Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun Sayın Başbakana tevcih ettiği yazılı soru
önergesi cevabı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.

' .
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun
7/6391-13475/48902 Sayılı Soru Önergesinin Cevabı
1. Arhavi'deki mevcut kankasör şantiyesinin 3 yıldır neden çalışmadığı sorulmaktadır.
Söz konusu kankasör 1991 yılında Artvin İl Müdürlüğüne transfer edilmiş olup. Bölgenin coğ
rafî şartları nedeniyle ocak taşı işlenecek yakınlık ve genişlikte bir yer bulmak için güçlükler ya
şanmış. Hemen yakınında bulunan dere taşı ve uzak mesafelerden de. olsa ocak taşı taşınarak üre
time başlanmıştır; Ancak makinenin özelliği dere taşını işlemeye uygun olmadığından bir müddet
randımanlı çalışılamamıştır. Sahil dereyolu çalışmalarından ve Rize İlinin araçlarından da yararla
narak elde edilen malzemelerle 1994 yılında mevsimlik işçilerin çalıştığı sürede makinenin sağla
yacağı verim elde edilmiş 1994 yılında 8 000 m3 malzeme işlenmiştir.
2. Köy Hizmetleri şantiyesi varken Artvin Merkez D.Y.P. İlçe Başkanına ait 90 km. uzaklık
tan bedeli mukabili ruar alınmasını doğru buluyor musunuz?
1994 yılında kendi şantiyemizde üretilen malzemenin çoğunluğu sahil ilçelerindeki köy yolla
rında stabilize malzeme sıkıntısı nedeniyle kullanılmış ödeneklerin geç açılması ve mevsim sonu
gelmeden yapımını sağlamak için Arhavi-Kavak-Derecik bir miktar malzeme usulüne uygun ola
rak satın alınmıştır. Söz konusu şahıstan alınan mıcır miktarı 200 (ikiyüz) m3'tür. Ayrıca Artvin'den
Merkez köy yollarında kullanılmak üzere 1 830 (Binsekizyüzotuz) m3 malzeme satın alınmıştır. Ar
havi-Kavak-Derecik asfalt işi için sadece sözü edilen kişiden değil malzemenin % 80'i Hopâ'daki
Cengiz inşaattan satın alınmıştır.
3. Mıcır alımı için ne kadar para ödenmiştir?
Söz konusu 200 m3 mıcır için 39 100 000 TL. ödenmiştir. Ayrıca Artvin merkez köy yolların
da kullanılan fiber malzemeler için ise 399 853 000 ödenmiştir.
4. Arhavi'deki kankasör şantiyesi modern bir yapıda olup. Bölgenin tüm asfalt ve beton ihti
yacına cevap verecek üretim kapasitesine sahiptir. Buna göre,
a) Para ile mıcır almaktan vazgeçecek misiniz?
, Kankasör şantiyemizden 90 km'den daha da uzakta ilçelerimiz mevcuttur ve işlerin yoğunlu
ğu da dikkate alınarak mevcut makine ve çalışma kapasitesi tam kapasiteye ulaştıktan sonra usulü
ne uygun olarak mıcır satın alınması düşünülecektir.
b) Makineyi işletmeyerek çürümesine müsaade edecek misiniz?
Böyle bir düşüncemiz olamaz. Kankasör şantiyesini en verimli şekilde çalıştırma çabalarımız
devam edecektir.
c) Şayet çalışsın diyorsanız kadrosunu ve çalışma emrini ne zaman vereceksiniz?
Makine, mevsimlik işçilerin çalıştığı sürece tam randımanla çalışacak diğer zamanlarda mev
cut imkânlar zorlanarak üretim sağlanacaktır.
d) Arhavi'deki kankasör şantiyesinin çalıştırılmaması için ciddî engeller, yapıldığı, iddia edil
mektedir. Kankasör şantiyesini başka bir yere naklini mi düşünüyorsunuz?
Şantiyenin çalıştırılmaması için engelleme yapılması söz konusu değildir. Makinenin hemen
taşocağının yakınına kurarak daha az iş makinesiyle ve daha çok verim almak için saha bulma sı-319-
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kıntısı mevcuttur. Sahilde stabilize bulunmadığından taşıma yapılarak mevcut şantiyenin faaliyeti
sağlanmaktadır.
Ayrıca göstermelik yapılan 1 km asfalt kaplamanın 1 yıl içinde tahrip olduğu iddia edilmek
tedir.
Yapılan asfalt 1 inci kat sathî toplamadır ve 1 km. değil 3 km. civarında olup devamı yapıla
caktır. Yörenin iklim ve doğal şartları nedeniyle az miktarda bozulmalar olmuştur. Bu bozulmala
rın bakım ve onarımları yapılarak bilahare 2 nci kat asfalt kaplama yapılacaktır. Usulüde budur.
Daha önceki yıllarda Artvin İlinde asfalt yapılma imkânı bulunamamış azim ve çabalarımız netice
si asfalt yapmaya başlanılmış olup yöre halkı çalışmalarımızdan memnuniyet duymaktadır.
3. -Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon Vakıflar öğrenci yurdu inşaatına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/6512)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için delalet
lerinizi saygılarımla arz ederim.
28.3.1995
Dr. Gaffar Yakın
Afyon
1. Afyon Vakıflar Öğrenci Yurdu inşaatı ne zaman başlamış ve ne zaman bitirilecektir?
2. Yurdun yapımı için şimdiye kadar ne kadar harcama yapılmıştır, toplam harcama ne kadar
olacaktır?
• T.C. '
Devlet Bakanlığı

13.6.1995

Sayı: B.02.0.002-2.03/11475
Konu : Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 5.4.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6512-13669/49632
sayılı yazısı.
•
Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ilgi ya
zı eki yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Afyon İline 1995 yılı yatırım programında 300 öğrenci kapasiteli yeni bir yurt inşaatı yapımı
düşünülmüş ancak Devlet Planlama Teşkilatınca programa alınmasına izin verilmemiştir.
Adı geçen İlimizde halihazırda 120 öğrenci yatak kapasiteli bir öğrenci yurdu mevcuttur. Bu
yurt 1978 - 1979 öğretim yılında hizmete açılmıştır.,
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Necmettin Cevheri
Devlet Bakanı
4. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunçhın, Elazığ - Karakocan İlçesine bağlı köylerin yol
ve içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6594)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevpalandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.
7.4.1995
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Soru : .1. Elazığ ili Karakocan İlçesi Bulgurcuk Köyü yol asfaltı ne zaman yapılacaktır?
2. Elazığ İli Karakocan İlçesi Bulgurcuk Köyü içme suyu ihtiyacı ne zaman karşılanacaktır? "
3. Elazığ İli Karakocan İlçesi Bulgurcuk Köyü sulama programı ne zaman gerçekleşecektir?
4. Elazığ İli Karakocan İlçesi Altınoluk yolu stabilize çalışması ne zaman yapılacaktır?
5. Elazığ İli Karakocan İlçesi Kalkankaya - Kulundere stabilize yol çalışması ne zaman yapı
lacaktır?
6. Elazığ İli Karakocan İlçesi Kalkankaya içme suyu şebekesi ne zaman yapılacaktır?
.T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı: B.02.0.014/598

12.6.1995
[

Konu : Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 28.4.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6594-13822/50105 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Karakocan Bulgurcuk köy yolunun asfalt kaplaması ileriki yıllar programlarında değerlen
dirilecektir.
2. Karakocan - Bulgurcuk Köyünün içme suyu limit imkânları ile yapılmış olup, tamamlama
çalışmaları devam etmektedir.
3. Bulgurcuk Köyünün sulama bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değer
lendirilecektir.
4. Karakocan - Altunoluk köy yolu stabilize kaplamalıdır.
5. Kalkankaya - Kulundere köy yolu stabilize kaplamalı olup, bozulan kesimleri imkân ölçü
sünde malzemeli bakımı yapılacaktır.
6. Kalkankaya Köyünün içme suyu ödenek yokluğu nedeniyle 1995 yılı programına alınma
mış olup, ilave ödenek temin edildiği takdirde değerlendirilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
5. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bakanlıkça yapılan bir ihaleye ilişkin sorusu ve
Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/6693)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Erman Şahin tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını rica ederim.
Bülent Akarcalı
v

İstanbul
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Bayındırlık ve îskân Eski Bakanı Sayın Halil Çulhaoğlu döneminde Diyarbakır'da kurulması
planlanan ve 68 milyar 300 milyon lira keşif bedeli konan özel tip cezaevinin yapımı için açılan
ihalede, davet edilen 42 firmadan 37'sinin teklif Verdiği kamuoyunca bilinmektedir. Barsa inşaat ve
Ticaret Limited Şirketinin % 10.05 ile en yüksek "kırımı" yaparak kazandığı ihale "yeterli rekabe
tin sağlanmadığı" gerekçesiyle iptal edilmiştir. îhale komisyonunun iptal kararına karşı Ankara 9
uncu tdare Mahkemesine dava açan Barsa Şirketi davayı kazanmıştır. Mahkemenin 21 Mart 1995
tarih ve "E. 1995/344" sayı ile aldığı yürütmeyi durdurma kararı, 22 Mart 1995 tarihinde bir me
mur aracılığıyla Bayındırlık ve İskân Bakanlığına tebliğ edilmiştir. Bunun yanı sıra Barsa Şirketi
vekili aracılığıyla Yapı işleri Genel Müdürlüğüne 23 Mart tarihinde gönderdiği dilekçede, mahke
me kararını tarih ve sayısıyla birlikte anımsatarak, Bakanlıkça yapılması düşünülen ikinci ihalenin
durdurulmasını istemiştir. Gazetelere yansıyan haberlerde de ifade edildiği üzere, mahkeme kara
rına karşın Bakanlık, ikinci ihaleyi 24 Mart 1995 tarihinde gerçekleştirmiştir. Pazarlığa davet edi
len 41 fermadan 18'inin ikinci ihaleye, katıldığı ancak İO'unun teklif verdiği ikinci ihaleyi birinci
ihaleye katılmayan Fatih İnşaat ve kolektif şirketi kazanmıştır.
- Katılma koşullan açısından bir farklılığın bulunmamasına karşın yürütmeyi durdurma kara
rına da aykırı olarak ikinci ihalenin yapılması konuşunda siz ne düşünüyorsunuz?
- Birinci ihalenin iptali ve ikinci ihalenin, mahkeme karanna aykırı olarak, yapılması herhan
gi bir çıkar ilişkisine mi dayanmaktadır? Konuyu araştırdınız mı? Eğer araştırmadıysanız, araştır
mayı düşünüyor musunuz?
- Konunun çözümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Birinci ihaleyi mi yoksa ikinci ihaleyi mi
geçerli kabul edeceksiniz?
' • ' • " •
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

12.6.1995

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı: B.09.0.YİG.0.14.00.09/02669
Konu : Diyarbakır 400 Kiş. Tip.
j

Cezaevi inşaatı Hakkında.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Genel Sekreterliği
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına

İlgi: L5.1995 Tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6693-13963/50487 sayılı yazınız.
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın davetiye usulü ile ihalesi yapılan Diyarbakır 400 ki
şilik tip cezaevi inşaatı ile ilgili soru Önergesi incelenmiş önergede yer alan hususlar aşağıda cevap
landırılmıştır.
Bahis konusu (68 300 000 000) TL. keşif bedelli Diyarbakır 400 kişilik tip cezaevi inşaatı
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesine göre belli istekliler arasında kapalı teklif
usulü ile 8.3.1995 tarihinde ihaleye çıkarılmış bu işin ihalesine 29 istekli çağrılmış ve çağrılan tüm
istekliler ihaleye katılmışlardır.
İhaleye davet edilen isteklilere ait geçerli tekliflerin içinde birim fiyat esasına göre birim fiyat
ların her birine ayrı ayrı ve tümüne şamil olmak üzere müteahhit Basra İnş. ve Tic. Ltd. Şti.'nin (%
10,05) tenzilatı en yüksek tenzilat olarak hesaplanmış ise de; ihale komisyonunca bu ihaleden bir
gün önce ihalesi yapılan Diyarbakır Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü ikmal inşaatının % 21,75 ten-
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zilat ile, Diyarbakır Huzurevi inşaatının % 27,35 tenzilat ile ihale kararının alınması, bu ihalelerde
katılımın daha az ve keşiflerin daha düşük olmasına rağmen bu işlerin ihale sonuçlarının (% 10,05)
tenzilatla karşılaştırıldığından Diyarbakır tip cezaevi inşaatı ihalesinde yeterli rekabetin sağlanama
dığı sonucuna varılmış ve işin ihalesi ihale komisyonunca yapılmamış ve bu karar ita amirince de
8.3,1995 tarihinde tasdik edilmiştir.
Bahis konusu işin, 21.3.1995 tarihinde ikinci kez yapılan ihalesine (38) istekli davet edilmiş
(18) istekli ise ihaleye katılmıştır. Bu ihale sonucunun değerlendirilmesinde % 32,40 tenzilat yap
mayı kabul ve taahhüt eden müteahhit Fatih Kol. Şti.'nin teklifi uygun teklif olarak kabul edilmiş
. ve geçici ihale kararı ita amirince de 27.3.1995 tarihinde tasdik edilmiştir.
Bu ihale sonucundan da görüleceği üzere ihalede ilk ihaleye göre daha az katılımın olmasına
ve şartların değişmemiş olmasına rağmen ihale tenzilatının daha yüksek olduğu ve yeterli rekabe
tin sağlandığı dolayısıyla ihale komisyonunun ilk ihalede ihale yapmama gerekçesinin yerinde ol
duğu görülmüştür.
Ayrıca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29 uncu maddesinde ihale komisyonlarının iha
leyi yapıp yapmamaları serbest olduğu hükmü mevcut olup, ihale komisyonunda bu madde hük
müne dayanarak ve gerekçesini de belirtmek suretiyle adı geçen işin ilk ihalesini yapmamıştır.
İlgi soru önergesinde adı geçen işin 24.3.1995 tarihinde yapılan ikinci ihalesinin Ankara 9 un
cu İdare Mahkemesinin 21.3.1995 tarih ve 1995/344 sayılı yürütmeyi durdurma kararına ve ilgili
müteahhit firmanın 23.3.1995 tarihli dilekçesine rağmen yapıldığı belirtilmekte ise de; yürütmenin
durdurulması kararı ihaleden sonra 27.3.1995 tarihinde Genel Müdürlüğümüze intikal etmiş bulun
duğundan ihaleye verilen teklifler açılmak suretiyle ihale sonuçlandırılmıştır.
Müteahhit firma Barsa inş. ve Tic. Ltd. Şti.'nin Bakanlığımıza vermiş olduğu 24.3.1995 tarih
li dilekçesi ihale komisyonuna intikal etmiş ise de; mahkemenin yürütmenin durdurulmasına ait ka
rarı komisyona intikal etmediğinden herhangi bir işlem yapılamamıştır.
Yürütmenin durdurulması kararı Genel Müdürlüğümüze ulaştıktan sonra mahkeme neticesine
kadar ikinci ihaleyle ilgili işlemler durdurulmuş ve müteahhit Fatih Kol. Şirketi ile de sözleşme he
nüz yapılmamıştır.
Mahkeme kararına,aykırı,bir işlem yapılmamış olup, herhangi bir çıkar ilişkisi söz konusu ol
madığı gibi, ikinci ihalenin yapılması ile (% 32,40 - % 10,05) = (% 22,35) tenzilat farkından 1995
yılı fiyatlarına göre yaklaşık 33 000 000 000 TL. hazine yararı sağlanmıştır.
Ankara 9 uncu İdare Mahkemesince verilecek kesin karar sonucuna göre, hangi ihalenin ge
çerli olup, olmayacağı belirlenecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Erman Şahin
,

Bayındırlık ve İskân Bakanı

6. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Avanos Kaymakamına ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Nahit Menteşenin yazılı cevabı (7/6764)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim.
Şevket Kazan
Kocaeli
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1. Halen Avanos Kaymakamı olan İsmet Bayhan'a Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi'nin ha
karet ettiği, kendisine "it oğlu it" dediği doğru mudur?
2. Adı geçen milletvekilinin Kaymakam Bayhan'ı PKK yanlısı olarak suçladığı doğru mudur?
Kaymakam hakkındaki bu isnat doğru mudur?
3. Adı geçen Kaymakamın geçici görevle Ordu'ya tayin edildiği doğru mudur?

. |

1

4. Olayda haklı veya haksız tespit edilmeden hatta milletvekilinin haksızlığı açıkça ortada
iken Kaymakamın âdeta cezalandırılmış olması doğru mudur?
•••

' T.C.

İçişleri Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı: B.050.PGM.0710001-Ş/4782

,

13.6.1995

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 31.5.1995 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6764-14126/51156 sayılı
yazınız.
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını iste
diği sorulara ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır.
Arz ederim.
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı
Nevşehir İli Avanos İlçesi Akarca Kasabasına ziyareti için Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu'nu karşılamak üzere beklenirken, Sayın Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi ile Avanos İlçesi
Kaymakamı İsmet Bayhan'ın bekleyen topluluktan 15-20 metre uzaklaştıklarından, Milletvekili ile ,
Kaymakam arasında hakarete varan sözlerin sarf edilip edilmediği bilinememektedir.
Sayın Milletvekilinin Kaymakamı açıkça PKK yanlısı olarak suçlamasına dair sözlü bir beya
nı hadise sırasında olmamıştır.
Avanos İlçesi Kaymakamı bu olaydan sonra 19.4.1995 tarihli onayla vekâleten Ordu Vali Yar
dımcılığına atanmıştır. Konunun incelenmesi için Bakanlık onayı ile Mülkiye Müfettişi görevlen
dirilmiş olup yapılan inceleme henüz sonuçlanmamıştır.
7. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, yaş çay bedellerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Na
fiz Kurfun yazılı cevabı (7/6804)
. • '.'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Çay Kurumundan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Nafiz Kurt tarafından
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.
18.5.1995
Ahmet Kabil
Rize
1995 Yaş Çay Kampanyası açılışında çay fiyatının açıklanması esnasında çay parasının hangi
şartlarla ödeneceğine dair bir açıklamanız olmamıştır.
Enflasyonun % 160'larda seyrettiği ülkemizde yaş çay bedellerinin 1 aylık gecikme kay
bı % 13 olacaktır.
1994 yılında olduğu gibi 5 ay gecikmesi halinde açıklanan fiyat % 65 azalacağından 12 bin TL
fiyat 4 800 TL/Kg. düşecektir. Böyle bir durum müstahsili çok mağdur edecektir.
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Bu nedenle bu yüksek enflasyon karşısında paranın zamanında ödenmesi, yöre açısından çok
önem taşımaktadır.
Soru 1. 1995 yılında yaş çay bedelleri hangi şartlarda, çayın tesliminden kaç gün sonra veril
mesi düşünülmektedir.
Soru 2. Geciken müstahsil alacaklarına bankalara verilen faiz nispetinde faiz verilmesi müs
tahsilinde lehinde olduğu gibi, Çay Kurumunu da bankalara karşı sorumluluktan kurtaracağından
böyle bir sistem düşünülemez mi?
T.C.
Devlet Bakanlığı

7.6.1995

Sayı: B.02.0.009-31.1/0435
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in 7/6804-14239/51432 sayılı yazılı soru önergesine ve
rilen cevabımız ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Nafiz Kurt
Devlet Bakanı
Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in TBMM'ne Sunduğu 18.5.1995 Tarih ve
7/6804-1439 Sayılı Soru Önergesine Verilen Cevaplar
Soru 1. 1995 yılında yaş çay bedelleri hangi şartlarda, çayın tesliminden kaç gün sonra veril
mesi düşünülmektedir.
Cevap 1. 1995 yılından geriye doğru 11 yılın mübaya miktarı, ödeme tutarı ve ödeme sürele
rine bakıldığında aşağıya çıkarılan tablodaki gibi olduğu görülecektir.
Mubayaa

Mubayaa

Ödeme

Miktarı (Ton)

Tutarı (Milyar TL)

Süresi. (Ay)

1984

569

57,5

10

Mart

1985

1985

602

84,3

10

Mart

1986

1986

670

118,6

12

Mayıs 1987

1987

567

124,7

11

Nisan 1988

1988

581

188,8

; 12

Mayıs 1989

Yılı

Bitirildiği Ay

1989

520

296,2

11

Nisan 1990

1990

472

428,3

n

Nisan 1991

1991

507

728,2

1992

621

1 456,5

7

Aralık 1992

1993

526

1 847,0

9

Mart

1994

566

3 468,6

9

Nisan 1995

Ocak 1992

. 8

1994

1994 yılında havaların iyi gitmesi sebebiyle üçüncü sürgün döneminde programlananın üstün
de ürün satın alınmıştır. Bu durum ilk kez 1994 yılında gerçekleşmiştir. Bu ürün fazlası dikkate
alınmaz ise 1994 yılı ürün bedelinin 7 ayda ödenmiş olduğunu söyleyebiliriz.
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1995 yılına gelince;
' Bu yıl içinde 150 000 dekar çaylık alanının budanmasının gerektiği, bunun karşılığı olarak
üreticilerimize 1 029 milyar TL. gelir kaybı ödenmesinin gerekeceği planlanmıştır. Halihazırdaki
tespitlerimize göre budanması gerekli 150 000 dekarın 100 000 dekarlık bölümünün budanmış ol
duğu tespit edilmiştir. Tespitlerimiz devam etmektedir.
Budanmış olduğunu tespit etmiş olduğumuz 100 000 dekar için üreticilere 700 milyar TL. ci
varında gelir kaybı ödenmesi gerekmektedir. T.C. Ziraat Bankasıyla karşılıklı mutabakat sonucu
700 milyar TL.'lik gelir kaybının ödenmesine Haziran ayı içinde başlanacak ve Temmuz ayında bi
tirilecektir. Geriye kalan bölüm ise yine anılan banka ile sağlanan mutabakat sonucu Ağustos - Ey
lül ve Ekim aylarında ödenecektir.
Arz edilen bu duruma göre, üreticilere gelir kaybı olarak Ekim ayı sonuna kadar 1 029 milyar
TL. ödenmiş olacaktır.
1995 yılı ürün bedeli yapılan program gereği ödenmesine önümüzdeki ayda, Temmuz ayında
başlanacak ve 1994 yılından daha az bir süre içerisinde ödenmesi için azamî gayret gösterilecektir.
Soru 2. Geciken müstahsil alacaklarına bankalara verilen faiz nispetinde faiz verilmesi müs
tahsilinde lehine olduğu gibi, Çay Kurumunu da bankalara karşı sorumluluktan kurtaracağından
böyle'bir sistem düşünülemez mi?
Cevap 2. Kuru çay üretiminin 6 ay, satışların 12 aylık periyotta yapılması nedeniyle üretilen
kuru çaym % 50'si bağlı değer olarak stoklarda satış için zorunlu bekletildiğinden üretici ve üretim
giderlerinin ödenmesinde kampanya dönemlerinde finansman sıkıntısı çekilmektedir.
31.3.1995 tarihi itibariyle çay stoklarımız paketli ve dökme olarak 94 830 tondur. Bu tarih iti
bariyle, maliyet değeriyle (60 000 TL/Kg.) tutarı 5 690 milyar TL.'dir. Bu duruma göre 5 690 mil
yar TL.'lik özkaynağımızın bağlı değer olarak bulunduğunu söylemek mümkündür.
Diğer taraftan, güncel bir hesap yaklaşımında bulunulduğunda kuruluşumuzun işletme serma
ye ihtiyacının aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olduğu anlaşılacaktır.
Birimi

Süresi

(Ton)

(Ay)

Satış Birimi Sermaye İhtiyacı
(TL.)

(Milyar TL.)

a) Üretim Stoku

50 000

6

,60 000

3 000

b) Emniyet Stoku

50000

6

60 000

600'

8 000

1

70 000

567

1) Hammadde Stoku

2) Emniyet ürün Stoku
3. Yed. Parça ve Mlz. St.

.—

4) Müşte. Bağ.Mal.Stoku

7 500.

5) Nakit ihtiyacı

:'.

2 • ' .

1

—

90

84000

'630

-

-

-

50
4 937

1973 yılından zamanımıza kadar Hazinece yapılan sermaye artışları ile ödemeler aşağıdaki
tabloda gösterildiği gibidir.
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(Milyon TL.)
Yapılan Ödemeler
Tahvil
Mahsup
Toplam Ödeme
—
4 085
1879
816
—
5 151
5 321
—
170
—
13 672
8 351
18 469
4797
—
26 764
8 295
—
'— .
—
26 764 .
26 764
—
—
63 664
36 900
96 764
—
1200
221 779
38 615
—
. _ .
382 646
3 962
2
313 291
1
250
000
73 483
3 356 391
480 000
363 100
5 246 391
— 1 470 000
— 1000 000
• 6 706 391

Yıllar
Sermaye
Nakit
1973-1979
10 000
2 206
10 000
250
1980
—
1981
10 000
—
1982
10 000
30 000
1983
—
1984
30 000
—
30 000
1985
30
000
— "
1986
—
100 000
1987
31 900
200 000
1988
86 400
400 000
1989
400 000
156 905
1990
—
1992
1 100 000
200 000
4 000 000
1993
420 000
1994
6 000 000
6 000 000
460 000
Nis.1995
Tabloda da görüldüğü üzere 1987 - 1989 yıllarında 370 milyar TL. sermaye artışı yapılmış bu
nun % 32'sine tekabül eden 118 300 milyon TL'lik bölümü nakit ödenmiştir.
•

—

•

—

1990 - 1991 yıllarında 400 milyar TL. sermaye artışı yapılmış bu artışın % 190'nma tekabül
eden 757 905 milyon TL. nakit ödenmiştir. Nakit ödenen miktar yaklaşık artırılan sermayenin iki
katı kadardır.
Diğer taraftan; 1992 - 1993 - 1994 yıllarından toplam 5 200 milyar TL. sermaye artışı sağlan
mış, buna karşılık, sermaye artışının % 12'sine denk olacak şekilde 620 milyar TL.'lik bir nakit öde
mede bulunulmuştur.
Kısaca özetlendiği gibi; 1981 - 1986 dönemi hariç tutulursa bu güne kadar kuruluşun malî ya
pısı hiç bir dönem olumlu bir çizgide olmamış, kâr ettiği yıllarda bile, ödeme süresi bakımından,
1992 - 1994 dönemlerinin bir iki ay gerisinde kalmıştır.
Geciken müstahsil alacaklarına bankalara verilen faiz nispetinde faiz verilmesine gelince;
Kuruluş olarak bu konudaki çalışmalara 1993 yılı uygulamalarına esas olacak şekilde 1992 yı
lında başlanmıştır.
Müzekkeremizin yukarıdaki bölümlerinde arz ve izah edilmeye çalışılan ve yıllardan beri ku
ruluşumuz için bir sorun olan finansman sorununun çözümüne yardımcı olur düşüncesiyle, 3 ve 6
ay vadeli yıllık enflasyon oranında faizli, banka ve bankalar konsersiyumu garantili varlıklarımıza
dayalı tahvil çıkarılmak istenmiş ve 1992/180 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, o yıl
da kuruluşumuzun bağlı olduğu Maliye ve Gümrük Bakanlığına, konu iletilerek; Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı kanalı ile, Yüksek Planlama Kurulundan gerekli iznin alınarak Varlığa Dayalı
Menkul Kıymet İhraç için gerekli işlemin yapılmasına müsaade edilmesi istenmiştir. Bu girişimi
mizin başarıya ulaştığı söylenemez. Ancak, üreticilere, yaş yaprak bedellerinin mümkün olan en kı
sa bir süre içerisinde ödenmesi yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir. Amacımız üreticiyi
memnun etmektir.
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

1. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, İçişleri Komisyonunda bulunan,
11 Özel İdaresi Kanun Teklifinin (2/1254) İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan
doğruya Gündeme alınma önergesi.
2. — Edirne Milletvekili Hasan Bâsri Eler'in, İçişleri Komisyonunda bulunan,
Bir 11 ve Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun teklifinin (2/1027) İçtüzüğün 38 inci
maddesine göre doğrudan doğruya Gündeme alınma önergesi.

2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
.1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâkî
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, îçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/15)
2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ye 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 Sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar so
nucu haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/16)
3. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de
devlet ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, îçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17)
4.—Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de
konuşlandırılan «Çekiç Güç» isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması,
bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder ma
hiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkarılması ile bu konularda alınması ge
reken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18)
5. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/19)
6. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin
442 Sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek
amacyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20)
7 i — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8)
8. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorun
larını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/22)
9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın, 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23)
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10. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24)
11. —* Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 3'2 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunlar ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 298 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25)
12. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçle
rimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına
ilişkin önergesi (8/9)
13. — Adıyaman eski Milletvekili Mahmut Kılınç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölge
sinde meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırmasına ilişkin önergesi (10/26)
144 - Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983
tarihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı
kuruluşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını, tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/27)
15., — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üre
timi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28)
16. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin
daha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29)
17. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin
sağlık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/30)
18f — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meolis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/32)
19, — Konya Milletvekili Necmettin Efbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33)
. _ 3 __
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20. — Ankara eski Milletvekili i. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34)
2.1. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35)
22. ~ Ankara eski Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya
muhtaç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/36)
23 < —Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller. ve 10 arkadaşının, Türkiye
Radyo - Televizyon Kurumunun yayınlan (konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10)
24. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan
eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11)
25. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların
üılko yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37)
26. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişlcin önergesi (10/39)
27.1 — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkateıış ve 18 arkadaşının, ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/40)
28. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlile
rinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48)
29/—Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetiednin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/49)
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30. —Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12)
31;. —istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51)
32. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52)
.
33'^—Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme poli
tikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54)
34. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatla
rındaki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56)
35. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol
tüketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14)
36j — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58)
37. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923
yılında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59)
38. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60)
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39. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek
Partisi İl Başkanının ölümü vo sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit ötmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61)
40j — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu
Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62)
41. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıa
1992'de Newyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türk Günü Yürüyüşü»ne katılan
kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64)
42. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın
İstanbul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz
olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 indi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65)
43%, — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularım ortaya çıkarmak
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/67)
44. —İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68)
45. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanat
kârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin
önergesi (8/18)
46. —- Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğu'da ve
özellikle Şırnak'ta meydana .gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69)
\
47„ — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koopera
tiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22)
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48. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpazarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının
tespiti vo çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri- uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70)
49. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini can
landırmak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71)
50. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır
İli Kulp İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını- tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/72)
51. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı
Çarşısının restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaşacağı problemlerin tespit ve
çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73)
52. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanla
rımızın ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79)
53. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için
oldukça zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak
haksız kazanç sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/80)
54. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadaşının, Doğu Türkistan'
daki insanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81)
55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası
karayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83)
56. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, 1980 - 1983 döne
mindeki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/85)
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57. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/86)
58. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu prob
lemlerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/88)
59. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve .11 arkadaşının, CHP'nin mirası
ve İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/91)
60. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yu
goslavya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sü
rülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 indi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin, önergesi (10/92)
61. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyüfcşehir Be
lediyesince yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93)
62. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kay
naklanan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğaılgaz kullanımının yaygınlaştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94)
63. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğtu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal
Bölgesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla
ilgili olarak öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/95)
64. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uygula
nan teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak kulla
nılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96)
65. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışın
daki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunlarm çözümü
için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis -'araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/97)
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66.— Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Ba
rajında üretilen enerji nakil hattı (ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddia
larını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99)
67. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir İlinin kentsel
ve yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100)
68. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm millet
vekillerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnatların araştırılarak açık
lığa kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101)
69. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye He
kimbaşı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çı
karılması amacıyla Anayasanın 98 indi ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102)
70. — §ırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28)
71. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır'da
korsan yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkin, olarak Hükümetin sergilediği ta
vır konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103)
72. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve
terör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29)
73. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ - Bingöl Kara
yolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı konusunda Ana
yasanın 98 (inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33)
74. — Bursa Milletvekili Hüsamettin Örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993
tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk
yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105)
75. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki
terör olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması ama*
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106)
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76. —. Siirt eski Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculu
ğu uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110)
77.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve poli
tikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112)
78. — Siirt eski Milletvekili Zübeyir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 iinci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115)
79. — Sımak eski Milletvekili Selim Sadak ve 11 arkadaşının, Kürt sorununun de
mokratik çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/117)
80. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek vs 11 arkadaşının, özellikle Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizde cereyan eden olayları yerinde ince
lemek ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/118)
81. — Diyarbakır eski Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, Özgür Gün
dem Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis İl Başkanı İsak Tepe'nin oğlu
nun kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri sürülen iddiaların araştırılarak açıklığa kavuş
turulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126)
82. — Mardin eski Milletvekili Mehmet Stincar ve 9 arkadaşının, Van İli Bahçesaray İlçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/127)
.,
83./—Adıyaman eski Milletvekili Mahmut Kılmç ve İl .arkadaşının, Kahraman
maraş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal ve
ya biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/129)
84. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, balıkçılık sektö
rünün sorunlarını araştırarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin Önergesi (10/130)
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85. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar
şılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131)
86. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki
kontrgerilla iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/133)
87. — Kars Milletvekili Atilla Hun ve 16 arkadaşının, Digor, Yüksekova, Çu
kurca ve Hakkâri'de meydana gelen terör olaylarım araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması, açılma
sına ilişkin önergesi (10/134)
88. — Van eski Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Batman'da meydana
gelen ve bir milletvekilinin öldürüldüğü silahlı saldırı olayının faillerinin ve sorumlu
larının bulunabilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına'ilişkin önergesi (10/135)
89. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 16 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin bir kuruluşu olan İGDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve
usulsüzlük iddialarını araştırmak' amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136)
90. — Cırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 11 arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırmak, sorumlularını ortaya çıkarmak amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137)
91* — Diyarbakır eski Milletvekili M. Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zararlara
neden olduğu iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138)
92. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyasî partilerin
mal varlıkları ve malî kaynakları ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuş
turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139)
93j — Adıyaman eski Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri Yüksekova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar veril
diği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 9S inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140)
— U
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94. — Van eski Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesi
ne bağlı Altınova Beldesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların
uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141)
95. — Van eski Milletvekili Remzi Kartal ve 10 -arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeyazıt
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zaırarların
tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142)
96* — Van eski Milletvekili Remzi Kartal ve 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizan İlçesin
de meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların tespit
edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 97< — Siirt eski Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, Hayri Koz'akçıoğlu'
nun Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sırasında usulsüzlükler, yaptığı iddialarım araştır
mak.'amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144)
98| — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Diyarbakır'ın
Hazro İlçesinde güvenlik güçleri tenafından masura vatandaşlara ait ev ve işyerlerine
zarar verildiği iddialarını araştırmak amacıyla, Anyasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü (maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145)
99. — Diyarbakır eski Milletvekili M. Hatip Dicle ve 12 arkadaşımın, Kontrgerilla
iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146)
100.— Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 15 arkadaşının, terör olaylarının
çözümü Millî Birlik ve bütünlük konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101
inci maddeleüi uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39)
101 -—Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 13 arkadaşının, Kontrgerilla id
dialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147)
102.- — Şırnak eski Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Şırnak Cizre - Akarsu
Köyünde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı masum kişilerin
gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddialarım araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/148)
103< —- Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Atvundukluoğlu ve 12 arkadaşının^
M. K.E. K, ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasındaki ilişkileri ve bu kuruluşların
sorunlarını tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyjarınea, [bîiır Meclis araştırması agttaasma flişkta önergesi (10/150)
—
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İl04. — Siirt eski Milletvekili Zübeyir Aydar ve 11 arkadaşının, Ankara'nın Elma
dağ İlçesinde cesedi bulunan emekli Binbaşı A. Cem Ersever olayının açıklığa kavuştu
rulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151)
105. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş'ta güvenlik güç
lerince bazı yerleşiim birimlerinin .zorla boşaltıldığı ve masum kişilerin öldürüldüğü
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırıması açılmasına ilişkin önergesi (10/152)
106. — Konya Milletvekili Mustafa Ünal'dı-ve 16 arkadaşının, yüksek öğrenimde
karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/153)
107. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 39 arkadaşının, Hükümetin
terör örgütüyle ateşkes kaibııl ederek güvenlik güçlerinin operasyonlarını durdurduğu
ve terörle mücadelede yetersiz kaldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/154)
108j— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, dış borçların her yö
nüyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155)
109. —- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, milletvekillerinin
görevlerini ve daha! verimli bir çalışma ortamı sağlanması için alınması gereken önlem
leri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca (bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156)
110. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 arkadaşının, Bazı Kentlerde
görülen hava kirliliğinin sebeplerinin ve alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157)
İ l i , — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 14 arkadaşının, Şoför Esnafının
problemlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin ve uygulamaya konacak
yeni politikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159)
, 112. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 21 arkadaşının, S.S.K.'mn yetersizlikleri
nin ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken, önlemlerin tespit edilmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/160)
^ — 13 —
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113* — Şırnak eski Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'
da yaşanan olayların ve göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161)
,114. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, Şarkikaraağaç, Sey
dişehir ve Bozkır istikametinde uzanan vadide şeker üretimi ile ilgili sanayi ve tarımı
geliştirmek için alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/162)
115. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Lions kulüpleri
ve yan kuruluşları ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
aıraştırrnası açılmasına ilişkin önergesi (10/163)
.'..'1116.':—Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, hudutlarımızın
güvenliğinin sağlanması için alınması gereken ek tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/164)
117. —Konya Milletvekili Mustafa. Ünaldı ve 21 arkadaşının, Rotary Kulüpleri
(Dernekleri) ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/165)
118. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, Bilderberg Kulübü
ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla, Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/168)
119. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, Türksât ve Millî Uydu
programının geleceği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/40)
120. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 16 arkadaşının, ülkemizin su kaynak
larının daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ve Ma
navgat Çayı üzerinde uygulanan proje hakkında kamuoyunu aydınlatmak amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170)
121. — Şırnak eski Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Kahramanmaraş'ın
Pazarcık İlçesine bağlı Narlı Beldesinde bazı masum kişilerin güvenlik güçlerince öl
dürüldüğü iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/171)
„ ' .
122. — Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 10 arkadaşının, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı yerleşim birimlerinin güvenlik güçlerince boşal'•' _
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tıldığı iddialarını-açıklığa kavuşturmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172)
123. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 12 arkadaşının, Ankara Büyükşehir Be
lediye Başkanlığınca gerçekleştirilen Batıkent - Kızılay Metro hattı ve Kızılay istas
yonu ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/173)
124- — Adıyaman esKi Milletvekili Mahmut Kılınç ve 9 arkadaşının, ülkenin Batısı
ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41)
125. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 16 arkadaşının, Milletvekillerinin
TBMM'deki bürolarına dağıtılan «Mustafa Kemal Atatürk'ün Babası Kimdir» başlıklı
yazının nasıl ve kimler tarafından dağıtıldığını araştırmak amacıyla, Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/174)
126. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdulllatif Şener'in, Bosna - Hersek'teki son gelişmeler ve Goradze'ye yapılan saldırılar
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42)
127. — SHP Grubu Adına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Güven
Gürkan, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Millet- .
vekili Nihat Matkap'in, Bosna - Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamu
oyundaki etkileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43)
128. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 10 arkadaşının ülkemizde uy
gulanan seçim sistemi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175)
129. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, TYT Bank'ın
faaliyetlerinin durdurulması sürecinde Hazinenin zarara uğratıldığı iddialarını açıklığa
kavuşturmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176)
130. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 46 arkadaşının, faaliyetleri dur
durulan bankaların uygulamalarının ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması
gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177)
131'. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Karabük Demir - Çelik
İşletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunları
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araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/178)
132. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Armutçuk ve Amasra
Taşkömürü işletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik
sorunları araştırarak alınması gereken önemleri belirlemek amacıyla Anayasamn
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/179)
133., — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün ve 13 arkadaşının, BM tarafın
dan Irak'a uygulanan ambargonun Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini araştırmak
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180)
134. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 9 arkadaşının, Demir - Çelik fabrikala
rının zarar etme nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla,. Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181)
135. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, 5 Nisan Ekonomik Önlemlerinin Uygulama Planı Konusunda, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/47)
136. — Amasya Milletvekili Haydar Oymak ve 9 arkadaşının, T.H.Y. ile ilgili
olarak ileri sürülen iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/182)
137. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 9 arkadaşının, 5 Nisan Ka
rarlarının ardından bazı bankaların faaliyetlerinin durdurulması ile sonuçlanan olay
ları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci<
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/183)
138., — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 25 arkadaşının, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin bugünkü durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir
genel görüşme açılmasına >lişkin önergesi (8/48)
139J —Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır
İlinde bir şahsın güvenlik görevlileri tarafından kaçırılarak öldürüldüğü iddiasını araştır
mak amacıyla, Anayasanın 98 inci* İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184)
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140. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 24 arkadaşının, Ankara Metrosu
inşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/185)
141. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 13 arkadaşının, Ankara Metrosu
inşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/186)
142. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının, Karabük De
mir - Çelik Fabrikasının bugünkü durumunun tespiti ile alınacak önlemler konusunda
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme
açılmasına ilişkin önergesi (8/49)
143. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Parlamentoda tem
sil edilen bazı siyasî partilerin çeşitli usulsüz, yasadışı işlemlere, bağışlara karıştırıldığı
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) ,
144. — Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ye 29 arkadaşının, Ortodoks Fe
ner Rum Patrikhanesinin amaçları dışında faaliyette bulunduğu iddialarını araştırmak
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188)
145. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 112 arkadaşının, Van Gölünde
meydana gelen yükselme sonucu vatandaşların uğradığı kayıpları araştırarak alınması
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189)
146..—-Sımak eski Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Güneydoğu Anado
lu'da bazı köylülerin güvenlik güçlerinin baskıları yüzünden Kuzey Irak'a göç ettik
leri iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 ir>ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190)
147. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının, kamu çalışan
larının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla,
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191)
148. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 12 arkadaşının, RP'ne men
sup belediye başkanlarının partizanca uygulamalarla işçi çıkardığı [iddialarını araş
tırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192)
— 17 —
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149. _ İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Başbakan ve
yakınlarının mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla,
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194)
150. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu ve 19 arkadaşının, bazı millet
vekillerinin siyasî baskılarla Devlet ihalesi aldıkları ya da aracılık ettikleri iddialarım
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195)
151. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 arkadaşının, Başbakanın
mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasamn
98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/196)
152. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının, siyasî partile
rin ve liderlerinin mal varlıklarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/197)
153. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının, Uluslararası ku
ruluşlarda Türkiye ile ilgili alman kararlar ve Türkiye - Batı ilişkileri konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/50)
154.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 9 arkadaşının, Türkinvest A.O.G.
Menkul Kıymetler A.Ş. hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmadığı iddialarını araş
tırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclia araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199)
155/— Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, orman yangınlarının
nedenlerini araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri.uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/200)
156. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 9 arkadaşının, Sivas Demir-Çelik
A,Ş.'de usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 İLCİ, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/201)
157. — Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Trabzon Milletvekili
Eyüp Aşık'ın Basınla ilgili olarak ileri sürülen iddialar ile Basının gerçek işlevine ka
vuşturulması için alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün İ 02 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/202)
158. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 15 arkadaşının, A.B.D.'nın Tür
kiye'ye yaptığı askerî yardımın bir bölümünü koşula bağlamasına Hükümetin yeterli
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tepkiyi göstermediği iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/51)
159. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 13 arkadaşının, basın kuruluşları
tarafmdan kullanılan fon kaynaklı kredilerle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öncgesi (10/203)
160. — İstanbul Milletveküi Bülent Akarcalı ve 17 arkadaşının, dış politika ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve. 101 inci maddeleri uyarınca bir genel
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/52),
161;, — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekılleri Kocaeli Milletvekili
Şevket Kazan ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Kıbrıs politikası konusunda
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme
açılmasına ilişkin önergesi (8/53)
162. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 21 arkadaşının, TURBAN Genel
Müdürlüğü ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/204)
163. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 23 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci., İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/205)
164. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 20 arkadaşının, ÖSYM tarafından
yapılan üniversite giriş sınavıyla ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206)
165. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şev
ket Kazan'ın, Irak'a uygulanan ambargo konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/54)
166. —- Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 22 arkadaşının, bakanlıklarca beledi
yelere partizan uygulamalar yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 9S
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/207)
167. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşınnij, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana— 19 —
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yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/208)
168. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, demiryolu ulaşı
mının sorunlarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/209)
169.— istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 arkadaşının, 1992 yıllından bu
yana Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca, gerçekleştirilen ihalelerle ilgili yolsuzluk ve
Usulsüzlük iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) .
170, — Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz ve 10 arkadaşının, Emlak Bankası
ile ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci,
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/211)
171', — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 12 arkadaşının, İzmit'ten İstanbul Haramidere'ye akaryakıt nakli için 1977 yılında programa alınan boru hattı projesiyle
ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/213)
172. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 15 Arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu Bölgelerinde bazı köylerin yakıldığı iddialarını araştırarak huzur
ve güvenliğin sağlanması için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/214)
173. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkpğlu ve 16 Arkadaşının, Tunceli'de gü
venlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı köylerin yakıldığı iddialarını
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215)
174. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili
Şevket Kazan'ın, Tunceli'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı
köylerin yakıldığı Idldialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/216)
175t — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, istanbul Fener
Rum Patrikhanesi hakkında ileri sürülen bazı iddiaları araştırmak amacıyla' Anayasa— 20
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nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/217)
176. — îzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 9 arkadaşının, ülkemizdeki altın işletme
ciliği konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220)
177. — Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 9 arkadaşının, Hatay ve çevrecinde görü
len sığır vebası hastalığının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221)
I7&J — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 11 arkadaşının, Türktur Gıda Sa
nayii A.Ş.'nin satışıyla ilgili olarak ileri sürülen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/222)
179. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu ve 13 arkadaşının, Çekiç Güç'ün faa
liyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223)
180. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 18 arkadaşının, Türk Hava Kuv
vetleri için satın alınacak tanker uçakların ihalesinde usulsüzlükler yapıldığı iddialarını
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca ^bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/224)
181. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 11 arkadaşının hayvancılık sektö
rünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/225)
182. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam ve 15 arkadaşının, tütün üreticilerinin
ve sigara sanayinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişiklin önergesi (10/226)
183. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 13 arkadaşının, THY'nda meydana
gelen uçak kazalarının nedenlerinin tespit edilerek alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227)
184. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 17 arkadaşının, kamu personeli
nin ücretlerindeki dengesizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228)
__ 21 -
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YAPILMASINA ÖAİR ÖNGÖRÜŞMELER
185;— İstanbul Milletvekili Emiri Kul ve 11 arkadaşının, PTT çalışanlarının so
runlarını ve özelleştirme uygulamalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/229)
,186. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen ve 10 arkadaşının, özelleştirme uygu
lamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230)
187. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 11 arkadaşının, ihracatı teşvik
uygulamalarının sonuçlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/231)
188. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Afşin - El
bistan Termik Santrali'nin kiraya verilmesiyle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232)
189. — Sivas Milletvekili Aodullatif Şener ve 19 arkadaşının, Sivas İlinin ekonomik
ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri .uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233)
190. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 9 arkadaşının, Türk Silahlı Kuv
vetleri tarafından Kuzey Irak'a yapılan operasyon konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/62)
il91ı — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 15 arkadaşının, Yozgat - Sorgun'da
özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana gelen maden kazasıyla ilgili iddiaların
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci/İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/234)
192. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 9 arkadaşının, S.S.K.'nun sorunla
rının araştırılarak alınması gereken önlemlerin, belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bjr Meclis araştu-ması açılmasına ilişkin
önergesi (10/235)
193. — Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Rize Milletvekili Ahmet Mesut Yılmaz
ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ile
28 arkadaşının, dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/63)
194. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, dış politika ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/64)
_ .
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SÖZLÜ SORULAR
*1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/308)

vergi affı ile ilgili kanuna

*2. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/309)
*3. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL.'sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye Bakanından
sözlü soru önergesi (6/325)
*4. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/361)
*5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Kültür Bakanının imzasının
Bakanlıkça çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365)
*6. —istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına üişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/366)
*7, — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın. bazı basın organlarında yer
alau «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1)
8. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419)
*9. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/422)
*10. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461)
' 11. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30
fiili hizmet yılım doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491)
*12. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer -> Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500)
(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir.
(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir.
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*13;l — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501)
14. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler
Müdürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502)
*15. — istanbul Milletvekilli Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Balkanından sözlü soru
önergesi (6/507)
16. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks - shoplarda satılan cinsel ge
reçleri ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508)
17. — Bayburt M'illetvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda
kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Derlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/510)
18. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516)
19. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gürnüldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü
soru önergesi (6/519)
20. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilimcin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521)
21. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522)
-22. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536)
23. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1)
*24, — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, oto telefonlarının kullanımında
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/567)
25. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1)
26. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/575)
; . : ' . / • '
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27. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim 3akanlığınca
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/721) (1)
28< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577)
29. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578)
30. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi
(6/583)
31. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli
açığına ilişkin Sağlık Balkanından sözlü soru önergesi (6/722) (1)
•32. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/725) (1)
33. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/591)
34. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592)
35. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594)
36. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600)
37. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601)
38. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/603)
39. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/604)
40. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OY AK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607)
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41. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/795) (1)
42. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet Bankalarından verilen
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609)
43. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve bele
diye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/797) (1)
*44. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk id
dialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1)
'...-.
45a — istanbul Milletvekili Halit'Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1)
46. • — İstanbul Milletvekili-Selçuk-Maruflu'nun,-İstanbul ve Ankara'daki metro
inşaatlarına lilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619)
47. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye
işletmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/620)
48. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son verilen bür
grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621)
*49. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1)
*50. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi
Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü
som önergesi (6/628)
51. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631)

Keçiören Hâkim ve Savcı

52. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/632)
53. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,
Hişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633)

cezaevlerindeki uygulamalara

54. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634)
55. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635)
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56. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına, ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru
önergesi (6/636)
57. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime İlişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi
(6/638)
, 58. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
sözlü soru önergesi (6/639)
59. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640)
60. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644)
61. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/645)
62. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646)
63. —
Bakanından
*64. —
bir örgütün

Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık
sözlü soru önergesi (6/649)
Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı
varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650)

65. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'm, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651)
66. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'ün, Afyon İlinde yeni açılan sağlık
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1)
*67. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta. İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (1)
68. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652)
69. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi
(6/821) (1)
*70d — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1)
•
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71, — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/662)
72. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/663)
*73. ^ Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Rad
yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664)
74. _ Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez tlçe ve
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665)
75. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çavdarhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666)
,
76. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667)
.
'
77. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ili maden harita
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668)
78. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.I. Seyitömer ve Tunçbilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/669)
79. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 6 ncı
ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/670)
80. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e
alınan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/671) '
81. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe elekt
rik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672)
82i — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/673)
;'••••
83. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça- lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/674)
84, — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1)
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85. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675)
86. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677)
87. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678)
88. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679)
89. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681)
90. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682)
*91. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1)
92. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» im
zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/684)
93. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685)
94. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686)
95. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/687)
96. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/688)
97. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/690)
98. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691)
99. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692)
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100. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693)
101. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/694)
102.'— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) .
103. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/696)
104. -— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyok raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697)
105. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699)
*106. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700)
107. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701)
108. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/703)
109. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Enılakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704)
110.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705)
•İli 1 .-— İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706)
112.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü sora önergesi
(6/708)
113. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/710)
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114. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere
olan borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/711)
115. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/843) (1)
116. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında BağKur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1)
.117.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit
Kömürlerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740)
118. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741)
119. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742)
120. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz-.
metleri 11 Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarmı
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743)
121. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II
H.S.'lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/744)
'.
122. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/745)
"• v S Ş ?
123. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/746)
124. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747)
125. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748)
126. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749)
127. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750)
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128. •— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanına ait firma:
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/751)
129. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Kahramanmaraş İlinde
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/752)
130. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Afşin - Elbistan Termik
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753)
131. — KMıram'jîimaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Nurhak - Adıyaman ve
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/754)
132. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, orman köylerinin kadastro
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755)
133. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Türkoğlu Hastanesine
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756)
,
134. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, yeni kumlan Ekinözü ve
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/757)
'
135. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Kahramanmaraş İlinden
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/758)
136. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin* Kahramanmaraş İlinde
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ı ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/759)
137. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Kahramanmaraş İline
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım' ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/760)
138. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Kahramanmaraş İline
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762)
139. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764)
140. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve>
Ticaret'Bakanından sözlü soru önergesi (6/765)
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141'. — İstanbul Milletvekili Halit Dumlankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766)
142, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767)
143j, — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, köy yollarına ilişkin Tarım
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768)
144. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe alınan
ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/769)
145. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflıı'nun, İstanbul ve Ankara'daki hava
limanları ve VIP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770)
146. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771)
147. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap hastalığına ilişkin Tarım ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772)
148. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın,
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/773)

hastanelerde yaşanan sıkıntılara

149. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1)
150^ — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru
önergesi (6/774)
151. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yılında
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775)
152. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayii T.A.iŞ. Genel
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776)
153. — İstanbul Milletvekili1 Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi
(6/777)
154. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/848) (1)
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155. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü
soru önergesi (6/778)
156. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som
önergesi (6/779)
157<.— Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780)

özlük

158. — İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/784)
'••'..
159. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785)
160. —• Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alafında
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786)
itöl'a — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/787)
162. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788)
163. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/789)
164. — tstanhuH Mİlletvekıili Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü som önergesi (6/790)
165„ — Afyon Milletvekili Halil İbrahim .özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/805)
166. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/884) (1)
167H — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüdeı'in, alimünyum taşıma ihale- sinde kayırılma olduğu iiddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/806)
168. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'iu, Bakanlıkça izlenen ilaç
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/807) '
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169. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı
bürokratlara. kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/808)
170. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce
Antalya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809)
171. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811)
172. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç
Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/827)
173. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1)
174. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1)
175. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1)
176. — İstanbul Milletvekili imren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1)
177..— Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1)
nSj, — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman Ilindeiki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin'Bayındırlık
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1)
179. — Rize Milletvekili Ahmet Kabifin, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan
Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1)
180. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan
Rize ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/918) (1)
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181. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Arniklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu- laştırma Fonu'ndan Çorum Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1)
182. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1)
183. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1)
184/— İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1)
185. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1)
18ÖH— Kütahya Milletvekili Mustafa Kaiemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1)
187. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kaiemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Niğde ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1)
188. — İzmir Milletvekili ismet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1)
189., — İzarıİr Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1)
190. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1)
191. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1)
192. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'ım, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (1)
—
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193. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1)
194.— İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1)
195. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru önergesi (6/1074) (1)
196. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1)
197. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/828)
198. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829)
199. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830)
200. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831)
201. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1)
202. — Bilecik Mületvekiıli Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (1)
- 203. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1)
204. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü sora önergesi (6/926) (1)
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205. —'.-İstanbul-Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1)
206. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli -İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (1)
207. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve
İskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) .
208.— Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1)
209.— İstanbul Mületvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1)
210. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1)
211.— Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1)
i'- 212, — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1)
213. — Ankara Milletvekili Hamdi Enis'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1)
214. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1)
215. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1)
216. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli Hindefcit belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Balkanından sözlü soru önergesi (6/938) (1)
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217. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin'Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1)
218. — İstanbul'Milletvekili Halit Dumankaya'nınj bakanlıklar tarafından emanet
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/940) (1)
219. — Bilecik Milletvekili . Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
som önergesi (6/840)
220. — Van Milletvekili Şerif Bedir hanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi
(6/852)
221. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853)
222. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesii (6/854)
223. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinin, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti götürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1)
224. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'mn, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) (1)
225. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'mn, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1086) (1)
226.— İzmir Milletvekili Timur Dernir'm, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan kurulan şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1087) (1)
227. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere
satılan arsalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) (1)
228. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere
çizilen projelere ve mimar mühendislerine ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1089) (1)
229. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleni sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856)
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230. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü
soru önergesi (6/857)
231. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/991) (1)
232. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858)
233. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manisa - Saruhanh'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişikio
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859)
234. — Büledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T. M.O.
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım ve Köyjişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/860)
235. — İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına iliskiin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/861)
236. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1)
237. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'da yapılan 50 okul
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1)
238. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan DikicFnin, Saip Molla özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862)
239. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nİn, Şanlıurfalı bir partiliye
Vakıf banktan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/863)
240. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü sora önergesi (6/864)
241. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in,' eski bir Devlet Bakanına ait villa
ve iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/865)
242. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/866)
243. —Bilecik r Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/867)

Şekerbanktan

244. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü sora önergesi (6/868)
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245,1 — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869)
246. — tstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/995) (1)
247ı — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul ve Mardin'de yapılan
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1)
248. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana ge
len faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1)
249. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«özelleştirme Garalbeti» "başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/999) (1)
250. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni atanan Bölge Müdürlerinin
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1001) (1)
251. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne İli ve Trakya Bölgesinde
bazı yerleşim birimlerinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1004) (1)
252j — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Ağrı'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü som önergesi (6/1006) (1)
253. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın* TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1)
254. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marufuı'nun* tarihî Güzellıisar Vapurunun
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som
önergesi (6/871)
255. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/872)
256. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, «Bakana İkram» başlığı ile, bazı
basın organlarında yer alan haberde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü
sora önergesi (6/1009) (1)
257. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yolsuzluk iddialarına ilişkin
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1010) (1)
258. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayali
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü som
önergesi (6/873)
259. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın* Tunceli'nin Ovacık İlçesi
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait'araç-.
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ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/874)
260. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydm'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/877) '
261. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1011) (1)
262. — istanbul Milletvekili Selçuk -Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü
vapur seferlerinin kaldırılmasınm nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/878)
.
263/— Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Narrnan Sağlık Meslek Lisesinin
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879)
264. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin
hizmet binası ihtiyacına üişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880)
265. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881)
266. — Erzurum MiMetvetkili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882)
267. —Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883)
268. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın,, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1)
269. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1)
270. — fotanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla özel Ormanındaki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898)
271. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/899)
<
272. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in* Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900)
273. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A.Ş.'de
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901)
274. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder%, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902)
275s — İstanbul MiUetvekii Emin Kufun,, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne atanan ve Kurumdan ayrılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Biakanindan sözlü soru önergesi (6/1076) (1)
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276. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu İnşaat ve
Emlak Dairesi Başkanlığınca açılan ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözüu soru önergesi (6/1077) (1)
277. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SHP'nin İstanbul'da yapılan gecesinde
müteahhitlere kurum yetkililerince davetiye satıldığı iddiası ile açılan soruşturmaya
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) (1)
278. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, işçi emeklilerinin vergi iadelerinin
ödenmesinde gecikmeler olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1079) (1)
279. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un,'3774 Sayılı Kanunun uygulanmasına
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü sora önergesi (6/1080) (1)
280. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un* Sosyal Sigortalar Kurumu Alım Satım
İşlemleri Yönetmeliğine bir madde eklenmesine dair yönetmelik değişikliğine ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) (1)
281. — İstanbul, Milletvekili Emin Kul'un, SSK Genel Müdürlüğü ve bağlı ku
ruluşlarında çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1082) (1)
.
282. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK'nın tüm faaliyetlerini gösteren
1992 yılı istatistiğinin yayınlanmayışının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) (1)
283. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının. belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904)
284- — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/905)
285. —- İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in,, Ataköy'de PTT yetkilileri
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/906)
286j — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907)
287. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/908)
288. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/909)
289. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırüan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910)
— 43 —

6
SÖZLÜ SORULAR
290. —İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
nın aldığı avanslara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (1)
291* — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in^ İbra edilmeyen bir bürokratın
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/943)
292. —Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1)
293. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü som önerge
si (6/1015) (1)
294<-—Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1)
295. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğretime devam
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1017) (1)
296. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya.-. Yunak Devlet Hastanesi
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından
•sözlü soru önergesi (6/944)
297< --• Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ 11 Kültür Müdürünün
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945)
298. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru Önergesi (6/946)
299. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948)
300. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1)
301/— Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1019) (1)
302^-— Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/952)
303, — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine ilişkin
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/954)
304. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/959)
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305. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında çı
kan «Yargı Uyuyor mu? Adalet Bakanlığı Nerede» başlıklı haberlere ilişkin Adalet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960)
306. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yolsuzluk iddiaları bulunan Esenyurt Belediye Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Balkanından
sözlü soru önergesi (6/1090) (1)
307» — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Bulanık - Ahlat ve Malazgirt - Karaçoban ilçeleri arasındaki yolların ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (1)
308, — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul - Hasköy'de
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965)
309J — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, görevinden alınan bazı rektörlere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1159) (1)

310. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Adıyaman Yem Fabrikasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1160) (1)
3İl1, — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Yıldız Mahallesinde inşa
edilen lojmanların satılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) (1)
312^ — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, bazı milletvekillerinin özel şirketlerde
yönetim kurulu üyeliği yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1162) (1)
313'. —• Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, teşvik kredisi uygulamasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1163) (1)
314. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Cidde Türk İlköğretim
Okulu harcamalarının Müdür Turan Çakır'ın göreve gelmesiyle büyük miktarda arttığı
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) (1) ' .
315. —• İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966)
316^ — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Bingöl'de şehit olan bir astsubayın
cenazesinin Ankara'ya geç ve korumasız olarak gönderildiği iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü som önergesi (6/967)
317.— istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969)
318. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1993
yılı otel harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) (1)
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319. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970)
320/ — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971)
'
321. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı hasın organlarında ya
yınlanan «Asıl İSKİ bu hastanede», başlıklı habere ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü
soru önergesi (6/972)
322. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesince bâzı
şirketlere ödenen uçak bilet paralarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1166) ( 1 ) .
323. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Elazığ İl Başkanının Büyük Efes
Otelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü sorıi önergesi (6/1167-) (1)
324. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973)
325. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T. C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr. yapışma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974)
326/—Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara - Yenimahalle İlçe Millî
Eğitim Müdürünün partizanca uygulamalar ile birkaç kez görevinden alındığı iddia
larına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) (1)
327. —• istanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek'in yeni vergi kanunu
ile ilgili olarak basına verilen ilanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1063) (1)
328. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP mensubu iki partilinin otel mas
raflarının İzmir Büyükşehir IBelediyesince ödendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1169) (1)
329. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Tunceli 11 Başkanının İzmir Bü
yükşehir Belediye Başkanlığınca bir otelde ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1170) (1)
,
330. — Erzurum Milletvekili Abdülihah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975)
33İ, — Erzurum Milletvekili Abdülilah Fırat'ın, Hınıs'ta bir hayvan hastanesi
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976)
332. — Erzurum Milletvekili Abdülilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977)
333. — Erzurum Milletvekili Abdülilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) .
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334. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl
masına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) •
335. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/980)
336. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/981)
337. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ı Tekman üzerinden Erzu
rum'a bağlayacak karayolunun Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982)
338.— Erzurum. Milletvekili Abdulilah Fırat'ın^ Araş Nehri üzerinde kurulması
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/983)
339j, — Erzurum Milletveküi Abdullah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının
Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/984)
340, — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bazı illerin bayındırlık il müdürleri
hakkında Genelkurmay Başkanlığınca rapor hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Ba
yındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) (1)
341',— 'Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Genelkurmay Başkanlığınca hazır
lanan raporla görevinden alınan il müdürlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan
sözlü soru önergesi (6/1172) (1)
342. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in,, Bakanlık tarafından görevinden
alınan Bayındırlık il müdürleri zamanında yapılan ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) (1)
. 343.'•—Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlık il müdürlerinin devlet
ihalelerinden PKK'ya pay ödedikleri iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1174) (1)
, 344. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
sikliklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985)
345,—Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/986)
346; — Antalya Milletvekili Faik Altun'unj döviz kurlarındaki yükseltmeye ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) (1)
347., — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987)
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348. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıl
dığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988)
349. — İstanbul Mülletvefcili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin
dış borçlarına ilişkin, içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) (1) ,
350- — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Genel İş (2) Kooperatifinin ısı
merkezi değişikliğini üstlenen KENT-KOOP'un kooperatifi zarara uğrattığı iddialarına
ilişkin» Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) (1)
351. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın* KENT-KOOP'ta kereste alımın
da yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner.
gesi (6/1179) (1)
352. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, ASKİ tarafından satın alınan
spiral kaynaklı çelik boru alımlarında Belediyenin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) (1)
353. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Batıkent Kültür ve Eğitim Vakfı
ile ASKİ Spor Kulübüne yapılan bağışların SHP Genel Başkanlık seçiminde kullanıl
dığı iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) (1)
354. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın* Ankara Büyükşehir Belediye
since yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1182) (1)
355. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, KENT-AŞ Genel Müdürü hak
kında yapılan işlemlere İlişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1183) (1)
• 356. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın^ Ankara Büyükşehir Belediyesi
eski başkanı- tarafından danışman olarak atanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1184) (1)
357. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı*nıni Ankara Büyükşehir Belediyesi
nin dış 'borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1185) (1)
358. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da SSK'iıların bakmakla
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989)
359. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bakanlık İle YOL - İş arasında im
zalanan Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1186) (1)
360. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, Kocaeli Belediyesine İller Bankası
tarafından ödenen para miktarlarına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1187) (1)
361. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın» Erzincan ve bazı illerin il mü
dürlerinin görevden almış nedenlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1188) (1)
••.
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362. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul îl Tarım Müdürlüğüne
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990)
363. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın* Bakanlık çalışmalarına ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) (1)
364. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) (1)
365.— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1191) (1)
366. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara Büyükşehir Belediyesinde
usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1192) (1)
367. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, Riva - Şile kıyı şeridinin özel
çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1194) (1)
.368. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Mahallî İdareler seçimlerinden
önce bazı belediyelere yardım yapıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1195) (1)
369. -— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Antalya Karayolları Bölge Müdür
lüğünde para karşılığı personel alındığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1196) (1)
370. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ziraat Bankası şubelerince
yüksek fiyattan döviz alış - verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve. Başba
kan Yardımcısından sözlü sora önergesi (6/1197) (1)
^
, 371. —•' Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1022)
372. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretimi konusunda
49 ve 50 nci hükümetler arasında görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1023)
373. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024)
'
374. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025)
375. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1026)
376. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın* Karabük Demir Çelik Tesisleri
nin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027)
377. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028)
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378. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Karabük demir çelik üretiminde
kullanılan enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029)
379. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, yapılan son zamlarla küçük ve
yerli sanayinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1030)
380.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, yapılan son zamlarla millî eğitim
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031)
381. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032)
382,— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına iliş'kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1033)
383. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, yapılan son zamlarla sağlık teşki
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık'Bakanından sözlü'soru önergesi (6/1034)
384. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, yapılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035)
385. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, TL.'nin değer kaybına uğraması
sonucu bağımsızlığımızın zedelendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1037)
386. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, yapılan son zamlarla işçilerin mağ
dur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/İ038)
387. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, yapılan son zamlarla memurların
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039)
388d — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, sağlık personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040)
389. -— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Ekonomik paketin hazırlanma
sında İsrail Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1041)
390. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, İmam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1042)
391. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, KDV oranlarında yapılan indirim
den Hazinenin vergi kaybı olduğu iddiasına ilişkin Başbalcandan sözlü soru önergesi
(6/1198) (1)
392. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhuriyet tarihinde kapanan özel banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1199) (1)
393V— İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, TYT Bank ve Dışbank olayında
bazı usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1200) (1)
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394. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner*
gesi (6/1202) (1)
395. — Bilecik Miletvekiü Mehmet Seven'in, Başbakanlığa bağlı bazı müsteşar,
genel müdür ve başkanlık odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1203) (1)
396. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, faaliyetleri durdurulan bankala
rın kamu bankalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1044)
397. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iflas durumunda olan banka
ların yurt dışı borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1204) (1)
398. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, A.B.D. seyahatına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1045)
399. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Papandreu'yu Sevindiren Nedir?» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1046)
400. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahiim Halil Çelik'in, Deniz Nakliyat T.A.Ş. Ge
nel Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1264) (1)
401!8 — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı kuruluşlarda yolsuzluk yapıldığı
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049)
402.— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, K.l.T.'lerin yönetim kurullarına ata
nan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051)
403, — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar İlçesinin ne za
man il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1265) (1)
404 — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî eser niteliğinde olan eski
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1054)
405. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Kamu Bankalarının reklam harca
malarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1266) (1)
406. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Turban Genel Müdürlüğünde
fazla personel istihdam, edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1268) (1)
. ,
407a — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hükümetin tasarruf mevduatına Devlet
güvencesi uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055)
408^ — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, faaliyetleri durdurulan Türkinvest Fir
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056)
409. —. İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının genel mü
dür ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1270) (1)
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410. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının reklam
giderlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1271) (1)
411. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkiye Kalkınma Banka
sı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) (1)
412,— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Devlet Bakanlarıyla yap
tığı üçlü telefon görüşmesine ve bazı kamu bankalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/1274) (1)
413. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan. Dikici'nin, Taksim Otelcilik A.Ş.'ne
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1275) (1)
414. — Kocaeli Milletvekili §evket Kazan'ın, TEMSAN'a ait fabrikalara ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) (1)
415. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına verilen
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1278) (1)
416. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057)
417. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, memurların ücretlerine düşünülen
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058)
418. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'ün, Güneydoğu sınır bölgelerinden
çok sayıda vatandaşın Kuzey Irak'a göç ettirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1279) (1) ,
419. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin yetersiz olduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059)
420d — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, son yıllarda Olağanüstü Hal Böl
gesinde boşaltıldığı iddia edilen köylere ve buralarda yaşayan vatandaşların sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1280) (1)
421. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığında so
ruşturma açılan işlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) (1)
422.— Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, özel sektörün petrole yaptığı
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1282) (1)
423. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060)
424.— Bursa Milletvekili Feridun'Pehlivan'ın, otomotiv sektöründeki ekonomik
krize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061)
425. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seyen'in, Petrol Ofisi tarafından akaryakıt
verilen bayilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1283) (1)
426., — Sımak Milletvekili Mahmut Aİınak'ın, ekonomik tedbirler nedeniyle işten
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1284) (1)
427. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabrikası
Genel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1286) (i)
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428. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Sivas Demir - Çelik Fabri
kasının borcuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) (1)
429. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1288) (1)
430. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, İskenderun'un, ne zaman il yapılacağına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1289) (1)
43IV— İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, E.B.K.'nun özelleştirilmesine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1291) (İ)
432. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, yolsuzluğa karışan bazı bürokratların işba
şında tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1292) (1)
' 433. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, gecekondulaşma sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1293) (1)
434. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Teletaş'ın özelleştirildikten sonraki duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) (1)
435. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi
hakediş ödemelerinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1295) (1)
436. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1296) (1)
437. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Gaziantep Et-Balık Kurumu
Kombinasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1297) (1)
438. — Bilecik Milletvekili Mehmet'. Seven'in, P.T.T. altyapı ihalelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1300) (1)
439. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
teğinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064)
440. — Adana Milletvekili ibrahim Özdiş'in, öğretmenlerin ders ücretlerinin öden
mediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1301 (1)
•, •
441.— Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adapazarı Yem Fabrikası ve Diyar
bakır Et ve Balık Kurumu Kombinasının satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1302) (1)
442. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, belediye seçimlerinden sonra yıkılan ge
cekondulara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1303) (1)
443. — Ordu Milletvekilli Bahri Kibar'ın, özelleştirilen
nasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1304) (1)

Fatsa Et - Balık Kombi

444.'— Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, halk eğitim merkezleri ile ilgili
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1065)
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,445. —- Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, askerlik görevini yerine getirirken
ölen bir şahsa ilişkin Millî Savunma Balkanından sözlü soru önergesi (6/1306) (1)
446 - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TÜPRAŞ'a ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1307) (1)
447. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, su havzalarının korunmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066)
448. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir ^ Çelik İşletmelerinde
işe alınanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1309) (1)
449. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in alış veriş yap
tığı firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1314) (1)
450. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in kâr ve zara
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1315) (1)
451. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çclik'te görevden
alınan üst düzey yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1316) (1)
452. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in 1993 - 1994
yılı denetim faaliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1318) (1)
453. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, günlük bir gazetede yayınlanan
«Torpilli Genel Müdür Dev Tesisi Batırdı» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1320) (1)
454. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in,' Sivas Demir - Çelik Fabrikasının
üretim yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) (1)
455. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Tef
tiş Kurulu Başjkanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1322) (1)
456.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Ge
nel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1323) (1)
457. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Çiller ailesinin yurt dışındaki gayrimcükullerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) (1)
458. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, destekleme alımlarına ilişkiin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1329) (1)
459. — Ankara Milletvekili I-I. Uluç Gürkan'ın, Para - Kredi ve Koordinasyon
Kurulunca yayınlanan bir tebliğin uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1330) (1)
460. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Çay bedellerinin ne zaman
ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1331) (1)
461. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ithal kuduz aşılarına ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069)
462. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Er öğretmen uygulamasının kaldırıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) (1)
463. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Askerlik süresinin yeniden uzatıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1334) (1)
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464. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Söke ve Ödemiş'te pamuk destekleme
fonu ödemelerinin zamanında yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi.(6/1336) (1)
465. — Manlİsa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı ihalelerle ilgili olarak ileri sü
rülen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilisjkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1338) (1)
466. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Erdemir Tic, A.Ş. mamullerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070)
467. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri
Bakanından Sözlü soru önergesi (6/1071)
468. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yayınlanan «Patrikha
ne İkinci Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1072)
469. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan bir
yazıda ileri sürülen iddiaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073)
470. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, basında «Asıl Kavga Başka» başlığı
ile yer alan haberlerde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1340)(l)
471. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu banka ve fonlarınca açı
lan'kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1341) (1)
472. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankaları tarafından özel
bankalara yatırılan paralara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) (1)
473. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, günlük bir gazetede yayınlanan «General'
den Sert Çıkış» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1343) (1)
474. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kredi görüşmeleri için Türkiye'ye
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1092)
475. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Sait Halim Paşa Yalısı'na ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1093)
476. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, D.H.M.l.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094)
477. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095)
478. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, turizm gelirlerine ilişkin Turizm
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096)
479. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1097)
480. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1098)
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481. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomik kriz nedeniyle işten
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099)
482.'— Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'în, kendi imkânlarıyla bir sualtı araş
tırma denizaltısı imal eden vatandaş hakkında yapılan işlemlere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1100)
483. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1345) (1)
484.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik tarafından ya
pılan bir ithalata ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1349) (1)
485. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bakanlıkça belediyelere yapılan
yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) (1)
486.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina Müdürüne ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1354) (1)
487. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina eski müdürü tara
fından açılan bir davaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1356) (1)
488. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürünün yap
tığı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1357) (1)
489. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdür Yardımcısv
ile Daire Başkanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi; (6/1362) (1)
490. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'ın Malî durumuna ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1363) (1)
491. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'da çalışan tüm personele
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1364) (1)
492. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Almanya'da emekli olan Türk vatan
daşlarının maaşlarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1101)
493. — İzmir Mületveküi Cengiz Bulut'un, Bağ - Kur çiftçi sigortalılarının ceza ye
faizlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102)
494. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basın kuruluşlarına verilen
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1370) (1)
495. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, orman yangınlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1371) (1)
496. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına karşı alınan
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103)
497. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Fen Liseleri sınavını değerlendirme yönte
mine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/13 72) (1)
498. -T- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«İskenderun'da soygun» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1104)
— 56 —

6
SÖZLÜ SORULAR
499. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Konsolosluk Rezaleti» başlıklı habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1105)
500. — Konya Mületvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede «Ne Dramlar Yaşa
nıyor» başlığı ile yer alan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) (1)
501. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, tarım ürünleri taban fiyatlarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1376) (1)
502. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DYP'li bakanların icraatlarına iliş
kin,Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378) (1)
503. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hükümetin bazı vaatlerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1379) (1)
504. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Ha bur Kapısının açılarak
Irak'tan dönen kamyonlara ek depo bulundurabilme imkânı sağlanacağı iddialarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1380) (1)
505. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı tarım ürünlerine verilen taban
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107)
506. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DLH'ye ait bir gayrimenkulun
TURBAN'a devredileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1396) (1)
507. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.B.K.'nun özelleştirilmesine
ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1108)
^
508. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Karabük Demir-Çelik Fab
rikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1399) (1)
509. — İstanbul Milletvekili Halit Dumarikaya'nın, terörle, mücadelede şehit olan
ların yakınlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109)
510. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Vlankası Başkanı hak
kındaki iddialara üiş'kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1400) (1)
511. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir özel televizyon kanalında ya
yınlanan Melbourn Başkonsolosu ile ilgili habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü
soru Önergesi (6/1111)
512. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PKK mensubu bazı kişilerin
başbakanlardan hediye silah aldıkları iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1401) (1)
513. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ticarî kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112)
514. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir kamu bankasından usulsüz
kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113)
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515. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özürlülerin istihdamına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114)
516. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiüer'in, bir danışmanının yolsuz
luk olaylarına karıştığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1402) (1)
517. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un reklam ve tanıtım gider
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115)
518. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un bir firmaya yaptığı çay
satışına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116)
519. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, THB'nın yurt dışından bono
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1403) (1)
520. — İstanbul Milletvekili' Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarınca ithalat için
verilen teminat mektupları ve ihracatçılara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1117) ,.
521. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sanayicilere verilen kredilere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118)
522. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, küçük ve orta ölçekli işletme
lere verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1119)
523. :— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, şoför esnafına verilen kredi
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120)
524. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Bankası Başkanı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1404) (1)
525.— Sakarya Milletvekili Mustafa Kıhçaslan'rn, basında «Kraliçenin büyük
oyunu» başlığı ile yeralan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1405) (1)
526. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nın bir firmaya verdiği
iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1121)
527. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nca bir firmaya kredi
verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122)
528. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Esnaf ve Sanatkârlara verilen
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1123)
529. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürlüğüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1406) (1)
530. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.H.Y.*na ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1407) (1)
531. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.K.B.'sınca Denge Ltd. Şir
ketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1408) (1)
—- 5fi5

— ' . . • ' • • .

6
SÖZLÜ SORULAR
532. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Denizli'nin Kiralan Kasabasının
ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1124)
533. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Haşhaş kabuğu destekleme fiyatına
ilişkin" Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125)
534. _ Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, orman sınırları dışında bırakılan
Hazine arazilerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126)
535. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, 4785 Sayılı Orman Kanunu uya
rınca yapılan kamulaştırmalara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127)
536. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yerel basma malî destek yapılıp
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1128)
537. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Ankara 'karayolunun genişlet
me çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/1129)
538. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan
«Kararname Skandali» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi
(6/1409) (1)
539. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY - KUR'Ja ilgili soru önergeleri
ne çelişkili cevap verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi
(6/1132)
540. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, yaşlılık maaşına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1133)
541. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Karayollarında çalışan geçici
işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1134)
542. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, S.S.K.'nm emeklilik işlemlerine ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135)
543. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, bir milletvekiline ait firmanın aldığı iha
lelere ilişkin'Başbakandan sözlü sora .önergesi (6/1411) (1)
544. — İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, Ziraat Bankasının usulsüz iş
lemler nedeniyle zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi (6/1412) (1)
545. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, orman yangınlarının yayılma ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1136)
546. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Buldan çevresindeki orman yan
gınlarından zarar gören vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/1137)
547. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TRT'nin ENG VİDEO HOUSE
Firması ile bir anlaşma yapıp yapmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1416) (1)
548. — İstanbul Milletvekili Selçuk Mamflu'nun, İzmir Atatürk Ormanının ko
runmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1139)
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549. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, basında «Çiller'den Davacı
sına Sus Payı» başlığı ile yer alan haberde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1418) (1)
550. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İSKİ'ye bağlı SUSER hakkında ileri
sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140)
551. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Merkez Bankası Başkanı hakkında ileri
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1141)
552. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un Eximbank tarafından yerilen döviz
kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143)
553. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in teşvik kredilerinden yeterince
yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sıoru önergesi (6/1144)
554. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bakanlıklarca belediyelere yapılan
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) (1)
555. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum'un kalkınmada birinci
derecede Öncelikli iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Barbakandan sözlü
soru önergesi (6/1420) (1)
556.— Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bayındırlık ve 'İskân Bakanının istifasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1422) (1)
557. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, THY'nın «Uçak Pazarlama Şirketi»
haline geldiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424) (1)
558. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in doğalgaza ne zaman kavuşrulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147)
559. —' Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Kamu kuruluşlarının matbaa sayı
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1148)
560. .— Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Deri ve Deri Mamulleri Sanayiine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149)'.,.
561. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Lastik Sanayiine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1150)
562. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin gübre ihtiyacına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151)
563. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin demir çelik talebine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1152)
•
564.— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon Çimento Fabrikasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1425) (1)
565. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kayseri Bünyan Taçin Barajı ve Ekin
ciler Regülatör tesislerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1154)
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566. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, TAKSAN'a ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155)
567. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Kırklareli İl Bayındırlık Müdür
lüğü ve Edirne Millî Eğitim Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1426) (1)
568. —-Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, meslekî eğitim liseleri mezunlarının dip
lomalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) (1)
569. — İstanbul Milletvekili
Başbakandan sözlü soru önergesi
570. — Giresun Milletvekili
şük fiyattan satıldığı iddialarına

Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un su sorununa ilişkin
(6/1156)
Yavuz Köymen'in, THY'nca DC - 9 uçaklarının dü
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1431) (1)

571. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Karaburun ve çevre köylerde
Hazine ile düşülen ihtilafa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1206)
572. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Olağanüstü Hal Bölgesindeki gönül
lü köy 'korucularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433) (1)
573. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Turban Genel Müdürü
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1434) (1)
574. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Güneydoğu'ya yapılan yatırımla
ra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1435) (1)
575. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nun emeklilik yapı uygula
masına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207)
576. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, tarım ürünleri ihracatına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208)
577. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, 5 Nisan kararları ile ne kadar ve
kimlerden kaynak sağlandığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209)
578. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, ücret sistemine ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210)
579. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lere Hazineden yapılan
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1436) (1)
580. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Osmaneli - Orhaniye Kö
yünün bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) (1)
581. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Turban Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1211)
582.— Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, memurlara sendika kurma hakkı ve
rilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1438) (1)
583. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TRT Genel Müdürü hakkındaki
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) *
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584. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Şırnak Valisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1213)
585. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Merkez Bankası Başkanı hakkında
ki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1440) (1)
586.'-— izmir Miletvekiili Cengiz Bulut'un* linyit ve kok kömürü fiyatlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1215)
587,—- İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1216)
"
588. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sanayide kullanılan girdilerin fiyatla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1217)
589. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik üretecek bazı projelere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1218)
590. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, inşaat halindeki bazı enerji tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1219)
591. -—. izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik fiyatlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1220)
592„ — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iktidarları döneminde gençlere verilen
vaadlere ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/1221)
593,— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, konut projelerine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1222)
594. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik enerjisi üretimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1223)
595., — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türk sanayiinin rekabet gücüne ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224)
'•..- 596i — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp bıra
kılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225)
597. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının denetimine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1226)
598. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bankaların ve bürokratların mal be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227)
599. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı ilçelerin il yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1228)
600. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, doğal gaz fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1229)
601. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, özelleştirme çalışmalarına ib'şkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1230)
602. —izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un» sözleşmeli personelin ücretlerine zam
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231)
••—
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603. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1232)
604. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sendikalara siyaset yapma hakkı ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1233)
605. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ege Serbest Bölgesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1234)
606. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, îzmir tünde yeterli tarım yapılmadığı
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1235)
607. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Dokuz Eylül Üniversitesinin sorunla
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236)
608. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, îzmir'de göç nedeniyle ortaya çıkan
eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237)
609. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in sağlık sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1238)
610. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un* tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239)
611. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Pamuk destekleme alımlarına ilişkin
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240)
612. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşletme
leri, Murgul İşletme Müdürünün görevden almış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1456) (1)
613. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türkiye'nin dış kredi itibarına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241)
614. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, dış borçlara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1458) (1)
615. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi
yesi tarafından yurt dışından getirilen otobüslere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1459) (1)
616. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, yolsuzluk olaylarına adı karışan
kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1460) (1)
617. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, T.H.Y. tarafından doğıtılan pas
biletlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1461) (1)
618. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Eximbank tarafından verilen ihracat kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) (1)
619. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, AG1K tarafından Erzurum'a
bir heyet gönderileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1463) (1)
620. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Sheraton Oteline iliş
kin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242)
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621. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Marmara Üniversitesi Has
tanesinde tesettürlü hanımların refaketçi olarak alınmadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1464) (1)
622. — îstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gençlere ve ev hanımlarına
verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1465) (1)
623. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Camiyi tiyatro yaptılar» başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1244)
624. —-Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Ekonomik kriz insanımızı hapçı yaptı. 5 milyon kişi ilaç bağımlısı» başlıklı habere
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246)
625. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın," günlük bir gazetede yayınlanan
«Kader kısmet dönemi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1247)
626. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, haftalık bir dergide yayınlanan «Si
gortada Vergi Oyunu» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1467) (1) / ,
627. —- İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1248)
628.. —. İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış kredilere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1249)
629. — Tzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, iç borçlara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1250)
"
630. — Kars Milletvekili Mehmet Alp'in, Kars'ın Kağızman İlçesinde boşaltıldığı
iddia edilen bazı köylere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1506) (1)
631. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Murgul Bakır İşletmeleri Müdürünün
görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1469) (1)
632. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, otobüs ve minibüslerde emniyet
kemeri zorunluluğu getirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü'soru önergesi (6/1470) (1)
633. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, E-5 Ankara - Adana asfaltı ile
Konya yolu kavşağından Kulu İlçesine kadar olan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251)
634. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bakanlığın özelleştirme kapsamı
na alınan kuruluşlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1471) (1) .;.
635. -— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Ordu PETLAS lastiğini neden kullanmıyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1252)
• —
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636. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Meriç
Nehrinde kirlilik tehlikesi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1253)
637. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, basında yer alan «Havadaki her
helikopter Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sanılmamalı» şeklinde demecine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1254)
638. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, THY'nin Erzurum seferlerinin
azaltılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493) (1)
639. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, KİT'lere alınan personel sayısına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1472) (1)
640. — Konya Milletvekili Abit Kıvrak'ın, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1473) (1)
641. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıöğlu'nun, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1255)
642. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, tsrail ziyaretine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1474) (1)
643. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Avrupa'da çalışan işçilerin
Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1475) (1)
644. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, yabancı basında yer alan
bir demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1476) (1)
645.| — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite son sınıfta kaydı silinen öğ
rencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256)
646. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Diyarbakır'da TSE Bölge Müdürlü
ğü kumlmasına .yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/1540) (1)
647< — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, Avrupa Birliği ile yapılacak
Gümrük Birliği Anntlaşmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1494) (1)
648, — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, Küçükleri Muzır Neşriyattan
Koruma Kuruluna ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1495) (1)
649. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal SSK Hastanesinde ya
pılan ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1496) (1)
650- — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'iri, özelleştirilen kuruluşlardan elde
edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1477) (1)
651', — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TIKA'nın burs ödeneklerini geciktirdiği
iddiasına İlişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257)
652. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay'ın, İzzet Baysal Üniversitesinde pro
fesörlüğe yükseltilen bir öğretim görevlisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1497) (1)
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653. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, hayvan ürünlerinin" fiyatlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1259)
654. _ izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bir milletvekili ile bürokrat arasında sür
tüşme olduğu iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1260)
655,) — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, T.C.D.D. işçilerinin ücretlerine ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1261)
656. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hazine tarafından yayınlanan teşvik
tebliğinde İzmir'in ihmal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1262)
657* — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TÜRBAN'ın yaptığı ihalelere
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1498) (1)
658. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KİT'lere satılan hazine bonolarına ilişkin
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1263)
659. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Samsun Havalimanı ile Sincan
Tüneİİ ihalelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önnergesi (6/1499) (1)
660. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, THY'nın İstanbul New-York
seferlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1500) (1)
6611. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, üniversitelerin Arapça öğret
menliği bölümlerinden mezun olan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1501) (1)
662. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Doğan Danışmanlık Ticaret ve Pa
zarlama A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1507) (1)
663. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Desen Deri Sanayi İhracat İthalat
ve Ticaret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1508) (1)
664/ — Erzincan Milletvekili Mustafa Kurun, Yeşil Vaha İnşaat Turizm Sanayi
ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan.'sözlü soru önergesi (6/1509) (1)
665. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Met Beynelmilel Nakliyat ve Ti
caret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1510) (1)
666. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Ek - Su Prefabrike Beton Sanayi
ye Ticaret İşletmeleri Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1511) (1)
667. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Birleşik Mühendislik Mimarlık Tu
rizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1512) (1)
668. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Akın İnşaat Sanayi ve Ticaret Li
mited Şirketi'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1513) (1)
669.— Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un ADB İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'ne
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1514) (1)
— 66 —

6
SÖZLÜ SORULAR
670,— Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Tarman Gıda Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1515) (1)
671'< — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Midaş Madencilik İnşaat Taahhüt
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1516) (1)
672, — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Tek Hortum İmalat Sanayi ve Ti
caret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1517) (1)
673. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kardeş Karadeniz Bölgesi Ziraî
Ürünleri Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1518) (1)
674., — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kare Fleks Yer Döşemeleri Sanayi
ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1519) (1)
675. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özelleştirme programına alınan ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1381)
676., — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, vergi borcu olan parlamenter ya
kınlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1382)
677. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İstanbul'un hava kirliliği sorununa
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1383)
678. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, eşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1385)
679. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kaynak Destekleme Fonu'ndan basınorganlarına verilen yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1541) (1)
680. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Gevher Nesibe Sağlık Eğitim
Enstitüsüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1542) (1)
681. — Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, Trabzon Galeria Projesine ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) (1)
682. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Bakanlıkta çalışan bazı personele .
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1544) (1)
683. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, eşinin yabancı diplomatlarla resmî
olmayan bir görüşme yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1520) (1)
684. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi inceöz'ün, Yaysat Dağıtım A.Ş. ve Birleşik
Basın - Yayın Dağıtım A.Ş.'lerıne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1521) (1)
685. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, malzeme ve vagon üretimine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1386)
686. ~~ Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1545) (1)
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687. -— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, 1995 yılı enflasyon hedefine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1387)
688. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, asgarî ücrete ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1388)
,
689.. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1389)
690. — Konya MiUetvefcili Mustafa Ünaldı'nın; Devlet Personel Rejimine.ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1390)
691. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, ferdî spora ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1391)
692. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tersane kapatıldığı iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1392)
693. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Başbakanlık. Konutu ve makam ara
basına takılan forsa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1546) (1)
694. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, Sivas'a Şeker Fabrikası yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1393)
695. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/1547) (1)
696. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Abant Tesislerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1548) (1)
697. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Antalya Kaleiçi Tesisle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1549) (1)
698. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Amasya Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1550) (1)
699. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Büyük Samsun Tesis
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1551) (1)
700. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Çeşme Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1552) (1)
701. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Çorum Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1553) (1)
702. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Elmadağ Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1554) (1.)
•
703. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Erciyes Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1555) (1)
704. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Şanlıurfa Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1556) (1)
705. — İstanbul Milletveklii Halit Dumankaya'nın, Turban Yalova Termal Tesisle
rine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1557) (1)
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706. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Ilıca Tesislerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1558) (1)
707. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Kilyos
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1559) (1)

Tesislerine

708. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Turban Ürgüp Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1560) (1)
709. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Akçay Tesislerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1561) (1)
710. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Gümüldür Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1562) (1)
711. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Marmaris Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1563) (1)
712. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Beldibi Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1564) (1)
713. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Belek Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1565) (1)
714* — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Bodrum Tesislerine
ilişkin Başbakandan jsözlü soru önergesi (6/1566) (1)
715. -— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Kemer Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1567) (1)
7r6< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Kuşadası Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1568) (1)
717. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Irak'a uygulanan ambargoya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1569) (1)
718. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış borçlanmaya ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1394)
719. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iç borçlanmaya ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1395)
720. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, istanbul'un hava (kirliliği sorununa
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1441)
721. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un su sorununa ve Istıranca ormanlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1442)
722. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, özelleştirme İdaresi Başkanlığına
atanacağı iddia edilen bir şahsa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1570) (1)
723. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sait Halim Paşa Yalısına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1571) (1)
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724.— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TURBAN'a ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1572) (1)
725. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in,- hakkındaki bazı' iddialara ilişkin Orman
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443)
726. — Trabzon Milletvekili. Eyüp Aşık'ın, bazı kamu kuruluşlarının verdikleri
reklamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1603) (1)
727. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Başbakanlık Konutu onarım harca
malarına •ilişkin Başbakandan-sözlü soru önergesi (6/1604) (1)
728.— Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, yurt dışında çallışam işçilerin bazı
sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1605) (1)
729. — Adana Milletvekili ibrahim özdiş'in, memur eylemine katılanlar hakkında
soruşturma başlatıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1606) (1)
730. — Erzurum. Milletvekili Oktay öztürk'ün, Emlak Bankasından dövize en
deksli Yuva Kredisi alanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1607) (1)
731. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, terör olaylarında sakat kalan kişilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1608) (1)
732.—- Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, sebze ve meyve ihracatına uygulanan teş
vik desteğinin azaltılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1609) (1)
733. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, günlük bir gazetede yer alan yazıya
İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1610) (1)
734. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, geçici görevlendirilen uzman hekim
lere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü sora önergesi (6/1444)
735. —• İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, K.K.T.C. Cumhurbaşkanı'nın
hakkındaki iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1611) (1)

MİT

736.— İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın,. Türkiye Emlak Bankası'nın reklam
kampanyasına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1612) (1)
737. -— Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Antalya Mavi Kentteki orman alanına
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1445)
738. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Antalya Mavi Kentteki orman alanına
ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1446)
739. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Cebeci Hastanesi Radyasyon Onkolo
jisine yapılması düşünülen Lineer Aksalatör Binası ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1613) (1)
740. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Simav İlçe
sine yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1614) (1)
741. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlindeki belediyelere yapılan
yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1615) (1)
,
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742. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, kalkınmada 1. ve 2. dere
cede öncelikle illere yapılacak yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1616) (1)
743. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas'ta et ve süt üreticilerinin teşvik
primlerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1617) (1)
744. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, İstanbul ziyaretinde verdiği bazı be
yanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1618) (1)
745. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Savunma Sanayi Müsteşarlığınca
açılan helikopter ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1620) (1)
746. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun Hopa - Sarp Sınır Kapısından
yapılan girişlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1621) (1)
747. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökâlp'in, Halk Bankasının kadınlara ve genç
lere verdiği krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1622) (1)
748. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Ankara Radyosunda yayımlanan
bir röportaj bandına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1623) (1)
749. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, kayıp olduğu ileri sürülen bazı
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1447)
750. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, MGK Toplumla İlişkiler Başkan
lığında görev alan subaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1448)
751. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Alevi köylerine cami yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1449)
752. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, özel bir dershane tarafından da
ğıtılan takvime ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1450)
753. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Turban çalışanlarının zam farklarının
ödenmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergemi (6/1451)
754. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Petlas'ın özelleştirilmesine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1624) (1)
755. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'ntn, Konya Ovası Projesi'ne ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1452)
756. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür'ün, Çeçenfetan'a yapılan yardımlara ilişkin
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/1453)
757. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret
Müsteşarlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454)
758. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın dokumacılık sektörünün sorunlarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1455)
759. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Edebiyat Fakültelerinin Alman ve Fran
sız dili bölümlerinden mezun olanların sınıf öğretmenliğine kabul edilmemelerinin ne
denlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1468)
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760.—- Konya Milletvekili Mustafa ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Başörtülü hemşireye önce santral memurluğu sonra sürgün» başlıklı habere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1478) '
•• ,
761. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Basında yer alan «Kıbrıs Rum Ke
simi A.B.'ne alınırsa K.K.T.C. ile birleşiriz» şeklindeki beyanına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1479)
762. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sözleşmeli personel ücretlerine yapılacak
zamma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1480)
763. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Sırplarla ticaret yapıldığı iddiala
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1481)
764. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Çimento Sanayinin özelleştirilme
siyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1482)
765.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, AB'nin nüfus projelerine yardım
yapacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1483)
766 — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, uçak kazalarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1484)
767. —• Konya Mileltvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yer alan habere ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1485)
768. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nıri bazı beyanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/1486)
769. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, petrol ve doğalgaz zamlarına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487)
770. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, şeker ithalatı ve ihracatına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1488)
771., — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Gümrük Birliği Anlaşmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1489)
772J — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, ABD'de, Türkiye için lobicilik faaliyet
leri yapan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1490)
773., — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un mazot fiyatlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1491)
774., — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış borçlanmaya ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1492)
775. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, koruma altında tutulan Devlet adam
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1502)
•
776. — • İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Büca'daki S.S.K. Hastanesine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1503)
777. —•• Ankara Milletvekili Mehmet Kerinıoğlıı'nun, 4045 Sayılı Kanunun uygulan
masında karşılaşılan sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1504)
— .72'—'

6
SÖZLÜ SORULAR
778. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TOFAŞ hisselerinin özelleştirilme
siyle ilgili ihale komisyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1505)
779. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Aydın - Yenihisar içme suyu pro
jesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesf(6/1523)
780. —İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Başbakanlık öğrenci bursuna ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1524)
781. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TRT Genel Müdürüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1525)
782. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İsrail'in nükleer çalışmalarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1526)
783. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Çiller iyi komşu» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1527)
784. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Özelleştirme marifetleri için soruşturma istendi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1528)
785. "—' Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, eşiyle ilgili olarak, günlük bir ga
zetede yayınlanan iddiaalara ilişkin Başbaka'ndan sözlü soru önergesi (6/1529)
786. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Utanmazlar» başlıklı makaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1530)
787. —' İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KİT'lerde çalışan sözleşmeli personele
maaş artışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1531)
788. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Adalet Bakanlığınca açılan bir
sınava ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1532)
789. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Heybeliada Sanatoryumunda gö
revli bir hemşirenin dövüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1533)
790. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir bakan hakkında basında yer
alan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1534)
791.) — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede «Hukuk Değil
Zulüm» başlığı ile yayınlanan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1535)
792.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «İncirlik'te Ajan Okulu» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1536)
793. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, petrol satışı ile ilgili mevzuatın
uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1537)
794- — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, köşk ve kasırlara ilişkin Kültür
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538)
795. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Bornova - Kurudere Köyü ya
kınlarında bir taşocağı açılacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1539)
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796. —. Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Unsal Bozkurt ile Ahmet Özal hak
kında basında yayınlanan bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1573.)
797. .— . Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, bir dergide yayınlanan YahudiHıristiyan koalisyonu başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1574)
798. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Kıbrıs'tan asker çekildiği iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1575)
799. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, basında yer alan «Koalisyonda Se
çim Yatırımı» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1576)
800. —• İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Emlak Bankasından dövize endeksli yu
va kredisi alanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1577)
801'^ — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, günlük bir gazetede yayınlanan
«3 Trilyonluk Hisse 78 Milyona Kapatıldı» başlıklı habere ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1578)
802j — Konya Milletvekili Mustafa ünaldı'nm, Mut içme suyu inşaatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1579)
803., — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, günlük bir gazetede yayınlanan
«Bosna'ya Yardım Cezalandırılıyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1580)
804. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, günlük bir gazetede yayınlanan
«Tamdk'e Trilyonluk Kıyak» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
: '• (6/15.81)
805. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, istimlak bedelleri ödenmeyen va
tandaşların sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1582)
806,, —• İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un çevre sorunlarına iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1583)
807. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Amerika seyahatine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1584)
808. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, pancar üreticilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1585)
809. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldının, Bakanlıkça yapılan ihalelere ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1586)
810. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, basında yer alan «Müftü Adayları
na Sorulan Sorular» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1587)
811. ~~ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, Sincan eski Befcdiye Başkanınm
MKE Genel Müdür' Yardımcılığına atanacağı iddialarına ilişkin -Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1588)
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812., — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Er
menistan Çernobil'i tekrar açıyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü som
önergesi (6/1589)
813. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «UNİOBF şimdide Kuzey Irakla» başlıklı habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1590)
814. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Kor
kunç iddia» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1591)
815. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Beda
va Hac Vizesi» başlıklı haibere ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1592)
816H — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, 'bir firmanın başka ülkelerden Hac
seyahati vizesi aldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1593)
817. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Hac'
da soyguna 3 soru» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1594)
818. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bergama'da siyanürle altın çıkarıldı
ğı iddialarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1595)
819. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, orta dereceli okullarda mey
dana gelen cinayetlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1596)
820. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Havas grevine ilişkin Devlet
Bakanından yazılı soru önergesi (6/1597)
821', — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Rusya'da bir firmanın iskam
bil kâğıtlarına «Karo Papazı» yerine Fatih Sultan Mehmet'in resmini bastığı iddiasına
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1598)
822. —• İstaribul Milletvekili Halil. Orhan Ergüder'in, Nevşehir - Ürgüp - Mustafapaşa Beldesi Belediye Başkanı hakkındaki iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1599)
823. —• istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgaristan'dan Türkiye'ye
kaçan çocuklara ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1600)
824< —• istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, telefon «Kontör» sistemine
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1601)
825. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, kaçak olarak ithal edilen may
munlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1602)
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1;— Devlet Planlama Teşküatı Kuruluş ye Görevleri Hakkında 437 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve
Plan ve, Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek)
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992)
2, •— Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik-*
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı ; 111) (Dağıtma tarihi : 6.7£1992)
3.—Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 7.7 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma târihi :
6/7.1992)
4. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında .187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62)
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi: 6.7.1992)
5. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992)
6. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992)
X 7. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve, Bütçe
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
240 inci ve İlgili Meddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakam Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına
-
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tüişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337)
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993)
9, — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
490 Sayılı Kanun Hülanünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu (1/576)
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
10. — Yedi İlde Büyükşehîr Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993),
11. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma*
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu
(1/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 31,12.1993)
X 12. — Sakarya Milletveküi Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski 'Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı
Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994)
13. — 926" Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994)
X 14. — Ceza infaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524
Sayılı Kanun Hülanünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor^
lan (1/616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994)
15. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında. Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 16. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994)
X 17.— İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S,, Sayısı :
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994)
18, — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı
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Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlar?
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994)
X 19. — Bursa Milletvekili Turban Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebobiyet Verdikleri
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu iddiasıyla,
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük
Bski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebc Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihî :L3;1995)
X 20. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992)
X 21. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi :
14.5.1992)
22. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve •Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992)
23. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2,1992)
24. —• Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idare Teşkilatının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Hıza Müftüoğlu ve 10
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993)
25..-- İl' İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993)
7â. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanunun iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet
Komisyonu'Raporu. (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24..4.1992)
X 27. '— Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişildik Yapılması
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Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992)
X 28, — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın;
özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994)
29. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve
Tarım, Orman ve Köyişlerı ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095)
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995)
30. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993)
31. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişlcri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691)
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
32. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995)
33. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356)
(S. Sayısı ; 734) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994)
34. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanım Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822)
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma târihi : 20.3.1995)
35. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993)
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36, — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995)
X 37. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364)(S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993)
38. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma
tarihi : 10.2.1994)
39. ~ Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513)
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993)
40. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Kanım ile
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı :
303) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993)
41. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma
tarihi : 28.3.1995)
42. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fikrasının Değiştirilmesi
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995)
X 43. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ye Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992)
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44. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) {S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi-: 3.5/1993)
45. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994)
46. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güne§
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyal demokrat Halkçı Parti Grup
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992)
47. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (İ/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
48. — Kars Milletveküi Zeki Nacitarhan'm, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi :
23.9.1992)
49. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/4İ6) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992)
50. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanım Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di-.
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627,
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
51. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
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ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433,
2/395) -(S, Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
52. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vaızlife ve Teşkilatı Hakkında Kanıma Üç
Bk Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/508) (S, Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993)
53. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Te,şki<
[atının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993)
54. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, T/l52) (S. Sayısı :
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 5 5 . — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi :
16.2.1993)
56. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet
Vedlmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : .237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1,1993)
X 57. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve
Miîlî Sajvunma Komisyonu Rapora (1/419) (S, Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992)
58. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993)
59. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun ve Türk Oeza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992)
60. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Rapora (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992)
61. — Çeşitli Kanun ve Konun Hükmünde Kararnamelerde Değişildik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5,1992)
—
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62. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ye Plan vo
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S, Sayısı : 10) (Dağıtma tarihî : 15.1.1992)
63. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743.Sayılı Türk Kanunu Medenisinin
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992)
64. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve
11177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37)
•(Dağıtma tarihi : 25*2.1992)
65. — Manisa Milletvekilli Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149)
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992)
66. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
67. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi :
25.5.1992)
68. — Trabzon Milletvekili Kemaîetthı Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982
Tarihli vo 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992)
69. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992)
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70. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197)
(Ş, Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
.
11, •— Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984- Tarih Ve 3083 Sayılı
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi.: 21.9.1992)
72. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
73. _ Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S.» Sayısı : 137) (Dağıtma
tarihi : 21.9,1992)
74. —Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/264) (S< Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
75j — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma
tarihi : 21.9,1992)
76. -— Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992)
77. — Çorum Mlilletvekiili Cemal Şabin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173)
Dağıtma tarihî : 1.10.1992)
78. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanım Teklifi ve
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175)
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992)
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79. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı
işlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi :
5.10.1992)
80. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi :
5.10.1992)
81. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma Urihi : 23.10.1992)
82. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
83. — Adil Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992)
84. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992)

Raporu

85. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler,
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992)
86. — • Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992)
87. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992)
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88. — Nevşehir Milletvekili Mehmet'Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi :
19.11.1992)
89. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulmast, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Haki
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı: 209) (Dağıt
ma tariki : 19.11.1992)
90,— Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992)
91. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağunsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6)
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi •: 7.12.1992)
92. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993)
93. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım,
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S, Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi :
11.1.1993)
94.— 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da-'
ğıtma tarihi : 26.1.1993)
95. -— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayilı Ordu Yardımlaşma
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
96. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi :
26.1.1993)
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97. — Sımak • Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bİr Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
98. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı :
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
99. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın
Kuruluş ve Görovleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Haklcında
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma
tarihi : 26.1.1993)
100. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ye Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
101.— Hatay Milletvekili Mehmet Dönendin, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 16.2,1993)
102, — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih vo 2809 Sayılı
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
103., — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı,: 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993)
104. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma
tarihi : 4.3.1993)
105. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi :
4.3,1993)
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106.— Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
107, —iki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma 'tarihi : 4.3.1993)
108^ — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327)
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
109. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
Teklifi ve 'Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6A1993)
110. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
H/ikkırida Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
İ l i . — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu
Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı: 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993)
112. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker*in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi ; 13.4.1993)
113. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (İ/528) (S.
Sayısı: 345) (Dağıtma tarihi: 18.5.1993)
'
114. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma
tarihi : 18.5.1993)
'115, — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/421) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993)
116- — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi :
22.9.1993)
._ _
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117. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün. 38 inci Maddesine
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993)
118j — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi :
9.11.1993)
119. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993)
120. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma
tarihi : 3.12.1993)
121. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993)
122 — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993)
123. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi :
7.12.1993)
124. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine
Dair,Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396)
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
X 125. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ye Sosyal İşler
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
126, — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Kelekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4*11.1981 Tarihli ve 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek_ 89 —
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lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993)
127. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve. Turizm Komisyonu
Raporu (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994)
X 128. — Çorum. Milletvekili Cemal §ahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/508) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 10.2.1994)
129. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Korniş-*
yonu Raporu (1 /662) (S. Sayısı: 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
130. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştiriılmesâ Hakkında Kanun Teklifi
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994)
131. — vŞırnak MMletveMli Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve" 3713 Sayıh
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi: 17.2.1994)
132. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994)
133. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayıh Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564)
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994)
134. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664)
(S. Sayısı: 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994)
135ı — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı :
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994)
136. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane
Mülletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S, Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994)
137. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1 /655) (S. Sa
yısı: 600) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994)
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138. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiktik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
139. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
140. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
141. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi :,
23.3.1994)
1424 — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
143» •— Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu
(1/654) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
144. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kara
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi :
23.3.1994)
145. — Şanlıurfa Milletvekili Abdıırrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
146. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
147. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Sitış, Hibe, Devir
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
148. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine DaiıKanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısj : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
— 91 —
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149. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'mn, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi :' 23.3.1994)
<
150.— Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
151/— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon ' raporları (3/830) (S. Sayısı :
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
152. — 6570 Sayılı'Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605)
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994)
153. •— Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994).
154. —Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının
Değiştirilmesi Hakkında Kânun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994)
155. -—Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994)
X 156. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi ;
28.3.1994), .
157. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643)
(Dağıtma ""tarihi/: 19.4.1994)
'
158. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479)
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994)
X 159. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiiınin İbadete
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile
ilgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyafinca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi: 25.4.1994)
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160. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı :. 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994)
161. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi :
4.5.1994)
162. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656)
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994)
163..— İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının 'Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, ve Ticaret.Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi: 16.5.1994)
164. — Edirne Milletvekili Hasan B asri Elerdin, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994)
165. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Saydı Sosyal
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Sağlık ve-Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi :
3.6.1997)
X 166. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/585) (S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi: 10.6.1994)
167. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994)
168. —' İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994)
169. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri
ye Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi :
20.6.1994)
170. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994)
171. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu Rapora (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994)
172. —• Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ye Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril— 93 —

7

•'.

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE ..
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan-ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı •": 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994)
X 173. —15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi: 13.10.1994)
174.— Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994)
175. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma
tarihi : 13.10.1994)
176. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ııcı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994)
X 178. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanınde Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi: 19.10.1994)
X 178. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1 /750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994)
179. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık ICurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994)
X"180. —Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994)
X 18L—Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili
Züheyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994)
X 182. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk
ve-İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11,1994)
X 183. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1.994)
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X 184. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 185. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 187. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 188. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994)
X 189. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994)
X 190. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı-ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994)
X 191. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun. Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700)
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994)
X 192. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısf : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994)
193. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım Tasarısı.ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994)
X 194. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları(1/767) (S, Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994)
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X 195. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994)
X 196. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine
10 000 Adaet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994)
197. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/783) (S. Sayısı :. 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994)
X 198» — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı: 744) (Dağıtma tarihi: 1.12.1994)
Xi 199. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti. Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994)
X 200. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık,
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753)
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994)
201. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Teklifi -ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya
Gündeme Alınması Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994)
202. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi •: 10.1.1995)
'203. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile 11 özel İdaresi
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759)
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995)
X 204. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Cifte Vergilendirmeyi önleme Anlaması ve Eki Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
X 205. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve
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Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi :
• 10.2.1995)
X 206. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995)
X 207 —. Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki: ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697)
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
208. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında işbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı : 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
209 — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı
Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı : 773) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995)
210. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa»
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325)
(S. Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
21L — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995)
212.'— Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi :
10.2.1995)
X 213. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö
rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi, ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma
Önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995)
214: — Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi :
28.2.1995)
X 215. — Uyuşturucu Ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet
ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi :
16.3,1995)
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216 — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten
Kaldırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765)
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995)
217. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. C Emekli Sandığı Kanununa Bir
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995)
X 218\ — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S.'Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi' :'. 20.3.1995)
X 219. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
X 220. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
X 221. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
222. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416) (S.
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
223. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve'Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995)
224. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun İle - 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma
tarihi : 20.3.1995)
225. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi
(2/714) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
226. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S. Sayısı :
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
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227. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan
Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
X 228. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasımh ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi : 24.3.1995)
229. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım
Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve
İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi
(2/1106) (S. Sayısı : 809) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995)
230. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810)
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995)
231. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995)
232. —^'Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Antalya "Milletvekili Adil Aydın ve 3 Arkadaşının
6831 Sayılı Orman Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi,
Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 23 Arkadaşının Orman Kanunu ile Türk Ceza Ka
nununun B'irer Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi,' Edirne Milletvekili
Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım; Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları
(1/775, 2/1147, 2/1155, 2/1156) (S. Sayısı : 806) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995)
233. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının
İlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı : 808)
(Dağıtma tarihi : 29.3.1995)
<
X234. — İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korun
masına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/819)
(S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995)
X 235. — Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde De
ğişiklik Yapan ve 1979'da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları
Raporları (1/820) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995)
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236. — 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı "Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma
tarihi : 29.3.1995)
,
237. '— Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Tarihî
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma
tarihi : 7.4.1995)
238. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşının,
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil
letvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Mülî Savunma ve Plan
ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sayısı : 817)
(Dağıtma tarihi : 7.4.1995)
239. —. Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1216)
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi: 18.4.1995)
X 240. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bi
lim ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) (S. Sa
yısı : 819) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995)
241. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran
Bosna-Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici
Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995)
X 242. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995)
X 243. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/826) (S. Sayısı : 822) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
244V,— Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci
Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) (Dağıtma
tarihi : 26.4.1995)
245..— İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkili Kânun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğ— 100 —
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lu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağılma tarihi : 26.4.1995)
246. — Manisa Milletvekili Tcvfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayısı :
825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
247. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sayısı :
' 826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
248. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail
Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dari Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (1 /522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995)
249. — Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
250. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma
tarihi : 26.4.1995)
251. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü
fusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nın
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S.
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
252. — Konya Milletvekili Mehmet. Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Belediyelere ve il Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831)
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
253. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tarihi :
26.4.1995)
254. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Bele
diye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gün
deme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995)
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255. — Antalya Milletvekili Faik Altım ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966-Tarih ve
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995)
256. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 11 Arkadaşının, 24.2.1968 Tarih ve
1005 Sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref
Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 1 Fıkra
İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğru
dan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/648) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi :
18.5.1995)
257. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın; 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi'(2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1995)
258. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının; 765 Sayılı Türk
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet
- Komisyonu Rapora (2/561) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995)
259. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza Kanununun 510 un
cu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu .Raporu'
(2/705) (S. Sayısı : 844) (Dağttma'• tarihi : 1.6.1995)
260. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/523) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995)
261. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun 426 nci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029)
(S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : î.6.1995)
262. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Türk Ceza Kanunu Madde 345'de
Değişiklik Yapıilmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1177)
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995)
- '
263.— Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı'nın 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21 inci
Maddesine Bir Fıkra İlavesine İlişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma
ve Turizm Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S. Sayı
sı : 841) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995)
264. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun
536 ve 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Mil
letvekili Uluç Gürkan ve 4 Arkadaşının 765 Sayılı ve 13.3.1926 Tarihli Türk Ceza
Kanununun 536 ve 537 nci Maddelerinin Birer Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/593, 2/854) (S. Sayısı : 846)
(Dağıtma tarihi : 5.6.1995)
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265. — İçel Milletvekili 'Fevzi Arıcı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 uncu
Maddesine. Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/958) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995)
266. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun
Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların "İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşının
Cezaların İnfazı Hakkında. Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, 2/1332) (S. Sayısı : 850) (Da
ğıtma tarihi : 5.6.1995)
267,— 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854)
(S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995)
268. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının 1.3.1926 Tarih ve 765
Sayılı Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kamın Teklifi ile
Sivas 'Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) (S. Sa
yısı : 853) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995)
X 269. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları
Raporları (1/806) (S. Sayısı: 854) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995)
X 270. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması
ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/807) (S. Sayısı : 855) (Dağıtma tari
hi : 8.6.1995)
271'.. —• Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve İstanbul Milletvekili Coş
kun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi
Hakkında İçtüzük Teklifi, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in İçtüzüğün 157
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 14 üncü Kısım Çeşitli Hükümler Bölümüne 157 nci
Maddeden Sonra Gelmek Üzere Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifleri,
İstanbul 'Milletvekili Coşkun Kırca'nın Millet Melisi İçtüzüğünün 36 nci Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/931, 2/1105,
2/1107, 2/1364) (S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 9.6.1995)
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X 272. —-• Doğru Yol. Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can, Bursa Milletvekili Turnan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Anavatan
Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denrzli Mil
letvekili Hasan Korkmazcan, Trabzon Miilletvekili Eyüp Aşık, Sosyaldemokrat Halkçı
Parti Grup Başkanı Ankara Milletvekili Se'yfi Oktay, İstanbul Milletvekili Ercan
Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen ve 292 Arkadaşının 7.11.1982 Tarihli ve
2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ve Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, izmir Milletvekili Cemal Tercan' ve 153 Ar
kadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun, Teklifi, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 170 Ar
kadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti'Anayasasının 127 nci Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Anayasaya Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Ana
yasa Komisyonu Raporu <2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 861) (Dağıtma tarihi :
9.6.1995).
273. —- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilmesi ve Trafik Suçu. İşleyenlere Verilecek
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bay
burt Milletvekili .Bahaddin Elçi ve 19 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 <imci Maddesinin (e) Fıkrasının. Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İs
tanbul Milletvekili Selçuk Maruftu ve 2 Arkadaşının, Karayolları Trafik Kanununun'
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili
Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzıın'un, Karayolları Trafik Kanununun
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kütahya Milletvekili
Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş, Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları
raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/11.13) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi :
9.6.1995)
(X)

Açık oylamaya tabi işleri gösterir.
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Yasama Yılı :3

T.B.M.M.

(S. Sayısı: 665)

Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri
Komisyonları Raporları (1/585)
T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.0.KKGI 101-592105581

13.10.1992

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3.8.1993
tarihinde kararlaştırılan "Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Prof. Dr. Tansu Çiller
Başbakan
GEREKÇE
Ülkemizde yerli ve yabancı başvuru sahiplerine ait patent başvuruları Sanayi ve Ticaret
Bakanlığımız Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanlığına yapılmakta ve bunların tescil edilmesi ile ilgili
işlemler yine aynı daire tarafından yürütülmektedir.
Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığınca yürütülen patent başvurularının dosyalanması ve tescili
işlemleri halen geleneksel patent sistemi olarak adlandırılan bir sistem dahilinde gerçekleştir
ilmektedir. Bu sisteme göre Sınaî Mülkiyet Daire Başkanlığımıza yapılan patent başvuruları yerli
ve yabancı kuruluşlarda yenilik incelemesine tabi tutulmakta ve bu kuruluşlardan alınan araştırma
raporları çerçevesinde tescil veya red işlemleri yine aynı daire tarafından yürütülmektedir.
Geleneksel patent sisteminin yanısıra Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü, Afrika Bölgesel Sınaî
Mülkiyet Örgütü, Avrupa Patent Sistemi ve Uluslararası Patent İşbirliği Antlaşması gibi bölgesel
patent sistemleri de dünya üzerinde uygulanmaktadır.
Bölgesel ya da Evrensel olarak adlandırılan patent sistemlerinin en önemlisi 19 Haziran 1970
tarihinde Washington'da uluslararası diplomatik bir konferansla kurulan, kısaca PCT (Patent
Cooperation Treaty) olarak bilinen Paten İşbirliği Antlaşmasıdır. Bu anlaşma sınaî mülkiyet
konusunda uluslararası anayasa niteliğinde olan Paris Antlaşmasının kabulünden bu yana bu alan
da atılmış en önemli adımdır. Temmuz 1993 itibariyle 59 üyesi bulunan PCT'nin başlıca he
deflerinden biri, birden fazla ülkeye yapılacak patent başvurularının yenilik incelemelerinin tek
merkezden yapılarak inceleme raporlarının hazırlanması ve tescil kararının ilgili ülke tarafından
verilmesinin sağlanmasıdır.
Geleneksel patent sisteminde, aynı buluşun patentle korunmasının çeşitli ülkelerde elde
edilebilmesi olanağı; ancak her ülkede, her ülkenin kendi dilinde ayrı ayrı patent başvurularının
yapılması ve yenilik incelemesinin de her ofis tarafından ayrı olarak gerçekleştirilmesi yoluyla
mümkündür. Her biri ayrı ayrı işlem gören bu başvurular her ülkede dosyalama ve inceleme
çalışmalarının tekrarına yol açmaktadır. PCT, bu tekrarlanan hizmetlerin patent ofislerine getirdiği
yükü azaltmak amacıyla, başvuru sahibinin başvurusunda belirttiği PCT'ye üye ülkelerin herbirinde geçerli olan tek bir dilde tek bir başvurunun, üye ülkelerden herhangi birinin patent ofisine
yapılmasını sağlamak üzere kurulmuş bir sistemdir.
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Yabancı patent başvuruları sanayinin değişik kollarında yeni teknolojilerin ülkeye transferi
için bir temel oluşturmaktadır. PCT, Türkiye'de patent başvurularının dosyalanmasını
kolaylaştırarak patent başvuru sayısını artıracak ve Türkiye'ye patentle korunan konularda yeni
teknolojilerin girmesine yardımcı olacaktır. PCT yolunu kullanarak Türkiye aynı zamanda
patentlenebilir teknolojilere sahip olan yabancı girişimcilere, onların teknolojilerini devir veya
lisans yoluyla transfer etmek konusunda daha istekli olmalarını sağlayarak yabancı yatırımlann
ülkeye girişini cazip hale getirecektir.
Türkiye'de de tescil edilmesi talep edilen patent başvurulan Sınaî Mülkiyet Dairesi
Başkanlığına PCT aracılığıyla ulaştığında usul yönünden incelenecektir. Sınaî Mülkiyet Dairesi
Başkanlığı tarafından ayrıca yenilik incelemesi yaptırılmasına gerek olmadan PCT gereğince
Dünya Fikri Haklar Örgütünün inceleme otoritesi olan ofislerinden birinde hazırlanmış inceleme
raporuna istinaden tescil veya red işlemi yine Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığı tarafından gerçek
leştirilecektir.
Patent işbirliği Antlaşmasına Türkiye'nin üye olması ülkemizde halen yürütülmekte olan
geleneksel patent sisteminin ortadan kaldırılması veya patentle korunmayan konuların korunması
sonuçlarını doğuramayacaktır. Zira Patent İşbirliği Antlaşmasına üye olmayan ülke vatandaşlannın
yapacakları başvurular da yine geleneksel sisteme uygun olarak sürdürülecektir. Patent işbirliği
Antlaşması patentle korunan konulara ait herhangi bir hüküm içermemektedir.
PCT ayrıca patent ofislerinin bölgesel sanayi için teknik danışmanlık hizmeti verebilmelerini
sağlayan dokümantasyon imkânlarının gelişmesine de katkıda bulunacaktır.
PCT öncelikle kendi kendine yeten bir sistem olması nedeniyle Türkiye'ye malî bir külfet
getirmeyecektir. Çünkü başvuru sahiplerinin ödediği ücretler sistemi yönetmek için gerekli finans
kaynağını oluşturmaktadır. Ülkemizde halen uygulanan geleneksel sistemde inceleme ücretleri,
15.2.1956 tarih ve 4/6723 sayılı Kararname hükmü gereği başvuru sahipleri tarafınadan inceleme
yapılan kuruluşa ödenmektedir. Dolayısıyla mevcut sistemde Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığına
herhangi bir gelir sözkonusu olmamaktadır. Sadece tescil edilmiş patentlerin tescil ve yıllık harçları
vergi dairelerine ödenmektedir. Patent işbirliği Antlaşmasına üye olunduktan sonra bu uygulama
değişmeyecektir. Ancak, başvuru sayısı artacağı için harç gelirlerinde artış olacaktır.
Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı nedenlere ilaveten Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığının
görev ve fonksiyonlarını daha rasyonel hale getirilmesini sağlayacağı ve Türk sanayine ve
dolayısıyle ekonomisine olumlu katkılar sağlayacağı için Türkiye'nin Patent işbirliği Antlaşmasına
üye olmasında önemli yararlar beklenmektedir.
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
Esas No.: 11585
Karar No. : 20
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
"Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı"
Dışişleri Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı Komisyonumuzun
18.11.1993 tarihli 29 uncu toplantısında görüşüldü.
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- 3 Görüşülen antlaşma, sınaî mülkiyet konusunda uluslararası anayasa niteliğinde olan Paris
Antlaşmasının kabulünden bu yana bu alanda atılmış en önemli adımdır. Bu nedenle Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı Sınaî mülkiyet Dairesi Başkanlığının görev ve fonksiyonlarını daha rasyonel hale
getirilmesini sağlayacağı ve Türk sanayine ve dolayısıyla ekonomisine olumlu katkılarda bulu
nacaktır.
Komisyonda yapılan görüşmelerde patent kanunu ile ilgisi tartışılmış dolaylı olarak ilgili
olduğu esasta ise bir uluslararası anlaşma niteliği taşıdığı belirtilmiştir.
Tasarının genel gerekçesi okunmuştur. Hükümet temsilcileri Tasarı hakkında bilgi
vermişlerdir. Komisyon üyeleri soruları sormuşlardır. İlgili bakanlık temsilcilerinin sorulan ce
vaplandırmalarını müteakip Tasarının maddelerine geçilmesi oylanıp kabul edilmiştir.
Tasarının, 1, 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.
İşbu raporumuz havalesi gereği Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek
Başkanlığına saygı ile sunulur.

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

Azimet Köylüoğlu

Mehmet Cebi

Abuzer Tanrıyerdi

Sivas

Samsun

Adıyaman

Kâtip

Üye

Üye

Evren Bulut

Celal Kürkoğlu

Rahmi Özer

Edirne

Adıyaman

Çanakkale

Üye

Üye

Üye

Mustafa Fikri Çobaner

Elaattin Elmas

Timur Demir

İsparta

İstanbul

İzmir

(İmzada Bulunamadı)

Üye

Üye

Üye

Cemal Tercan

Abdurrahman Ünlü

Ahmet Remzi Hatip

İzmir

Kırıkkale

Konya

(İmzada Bulunamadı)
Üye

Üye

Üye

RaufErtekin

İrfettinAkar

Muhtar Mahramlı

Muğla

Tekirdağ

Kütahya

(İmzada Bulunamadı)
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Dışişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu
Esas No. : 1/585
Karar No. : 49

13.5.1994

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Komisyonumuzun 4.5.1994 tarihli 14 üncü Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür.
Antlaşmanın amacı; üye ülkelerin herbirine yapılacak patent başvurularının yenilik
incelemelerinin tek merkezden yapılarak, tescil kararının ilgili ülke tarafından verilmesini
sağılamaktır. Patent İşbirliği Antlaşması aracılığıyla yabancıların ülkemizde, Türk girişimcilerinin
de yabancı ülkelerde patent başvurusu yapmaları kolaylaşacaktır.
Antlaşmanın malî bir külfet getirmeyeceği, yeni teknolojilerin ülkemize girmesine yardımcı
olacağı, bu suretle Türk Sanayiine ve ekonomisine olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmüş, tasan,
komisyonumuzca uygun bulunarak aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan

Sözcü

Üye

Erdal İnönü

Yüksel Yalova

M. Selahattin Kılıç

İzmir

Aydın

Adana

Üye

Üye

Üye

Orhan Kilercioğlu

Mehmet Sağdıç

İsmet Sezgin

Ankara

Ankara

Aydın

Üye

Üye

Üye

Kamran İnan

Hüsamettin Örüç

Şerif Ercan

Bitlis

Bursa

Edirne

Üye

Üye

Üye

B. Doğancan Akyürek

Leyla Yeniay Köseoğlu

Ahmet Dökülmez

İstanbul

İstanbul

Kahramanmaraş
(Muhalifim)

Üye
Ali Eser
Samsun
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1 . - 1 9 Haziran 1970 tarihinde Washington'da imzalanan, 2 Ekim 1979 ve 3 Şubat
1984 tarihlerinde tadil edilen "Patent İşbirliği Antlaşması"na katılmamız uygun bulunmuştur.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Prof. Dr. T. Çiller
Başbakan
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

E. İnönü

N. Cevheri

Y. Aktlına

c Devlet Bakanı
M. Gölhan
Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

/. Tez

B. S. Daçe
Dev let Bakanı

, Devlet Bakanı

T. Akyol

G. Müftüoğlu

N. Kurt

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. Kahraman

C. Erhan

M. Çiloğlu

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

E. Şahin

A. Sanal

Ş. Erdem

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

M. S. Oktay

N. Ayaz

M. Gazioğlu

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

H. Çetin

İ.Attila

N. Menteşe

Bay. ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

O. Kumbaracıbaşı

R. Serdaroğlu

M. Köstepen
Sanayi ve Ticaret Bakanı

Tarım ve Köy işi eri Bakanı Çal. ve Sos. Güv. Bakanı
M. Moğultay

M. T. Köse

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

M.Atasoy

D. F. Sağlar

R. Şahin

A. Ateş

\

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

H. Ekinci

R. Akçalı
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ
METİN
Patent İşbirliği Antlaşmasına
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı
MADDE 1. — Kanun Tasarısının 1 inci
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.
MADDE 2. — Kanun Tasarısının 2 nci
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.
MADDE 3. — Kanun Tasarısının 3 üncü
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN
Patent İşbirliği Antlaşmasına
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI
19 HAZİRAN 1970 DE VAŞİNGTON'DA
İMZALANMIŞ, 2 EKİM 1979 DA VE
3 ŞUBAT 1984 DE TADİL EDİLMİŞTİR.
İÇİNDEKİLER

. '

GİRİŞ
GİRİŞ HÜKÜMLERİ
Madde 1.Biri iğin Kuruluşu
Madde 2.Kavramların Tanımlanması
.
BİRİNCİ KISIM
Uluslararası Başvuru ve Uluslararası Araştırma
Madde 3.Uluslararası Başvuru
Madde 4.Dilekçe
Madde 5.Tarifname
Madde 6.Patent İstemleri
Madde 7.Resimi er
Madde

Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde

8.Rüçhan'ın İ l e r i Sürülmesi

9.Başvuru Sahibi
10.Başvuru Kurumu
11.Başvuru Tarihi ve Uluslararası Başvurunun Hükümleri
12.Uluslararası Başvuru'nun Uluslararası Büro ve Araştırma
Kuruluşu'na Havalesi
13.Uluslararası Başvurunun Bir Suretinin Belli Edilmiş Kurumlar
Havalesi
14.Uluslararası Başvurudaki Belli Eksikler
15.Uluslararası Araştırma
16.Uluslararası Araştırma Kuruluşları
17.Uluslararası Araştırma Kuruluşların Önündeki Prosedür.
18.Uluslararası Araştırma Raporu
19.Uluslararası Büro Nezdinde İstemlerin Değiştirilmesi
Prosedürü
,
20.Bell i Edilmiş Kurumlara Havale
21.Uluslararası İlan
22..Belli Edilmiş Kurumlara, Başvurunun Bir Suretinin,
Bir Çevirisinin Tevdii ve Ücretin (Harcın) Ödenmesi
23.'Ulusal Prosedürün Ertelenmesi
24.Bell i Edilmiş Devletlerde Hükümlerin Muhtemelen Kaybı

,,':'"
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Madde
Madde
Madde
Madde

25.Bell i Edilmiş Kurumlarca Yapılan Sonraki inceleme
26.Bell i Edilmiş Kurumlar Nezdinde Düzeltme Olanakları
27.Ulusal Gerekler
28.Bell i Edilmiş Kurumlar Nezdinde İşlemlerin,Tarifnamenin
Ve Resimlerin Değiştirilmesi Prosedürü.
Madde 29.Uluslararası İlanın Hükümleri
Madde 30.Uluslararası Başvurunun Gizi ilik Karakteri

İKİNCİ KISIM
Uluslararası Geçici inceleme
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde

31.
32.
33.
34.

Uluslararası Geçici İnceleme Dilekçesi
Uluslararası Geçici İncelemeye Görevli Kuruluşlar
Uluslararası Geçici inceleme '
Uluslararası Geçici İncelemeye Görevli Kuruluşlar
Nezdindeki Prosedür
35. Uluslararası Geçici İnceleme Raporu
36. Uluslararası Geçici İnceleme Raporu'nun Gönderilmesi,
Tercümesi ve Havalesi
37. Uluslararası Geçici İnceleme Talebinin Veya Bir Seçim
Beyanının Geri Alınması
38. Uluslararası Geçici incelemenin İtimada Dayanan Gizlilik
Karakteri
39. Seçilmiş Kurumlar'a Başvuru ve Tercümesinin Birer
Nüshasının Gönderilmesi ve Ücretin (Harcın) Ödenmesi
40. Ulusal incelemenin.ve Diğer Prosedürün Ertelenmesi
41. Seçilmiş Kurumlar Nezdinde, istemlerin, Tarifnamenin ve
Resimlerin Değiştirilmesi
42.. Seçilmiş Kurumlarca Yapılan Ulusal İncelemenin Sonuçları
ÜÇÜNCÜ KISIM
Ortak Hükümler

Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde

43.
44.
45,
46.
47.
48.
49.

Belli Koruma Haklarının istenmesi
İki Tür Koruma Hakkının İstenmesi
Bölgesel Patent Sözleşmeleri
Uluslararası Başvurunun Yanlış Tercümesi
Süreler
Belli Durumlarda Sürelerin Aşımı
Uluslararası Kuruluşlar Nezdine Çıkma Hakkı
DÖRDÜNCÜ KISIM
Teknik Hizmetler

Madde 50. Patent Enformasyon Hizmetleri
Madde "51. Teknik Yardım
Madde 52. Sözleşmenin Diğer Hükümleriyle Olan ilişkiler
BEŞİNCİ KISIM

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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tdari Hükümler
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde

53.
54.
55.
56.
57.
58.

Birlik Kurulu
îcra Komisyonu
Uluslararası Büro
Teknik İşbirliği Komisyonu
Mali Hükümler
Yönetmelik
ALTINCI KISIM
Uyuşmazlıklar

Madde 59. Uyuşmazlıkların Giderilmesi
YEDİNCİ KISIM
Revizyon ve Değişiklikler
Madde 60. Sözleşmenin Revizyonu
Madde 61. Szöleşmenin Belli Münferit Hükümlerinin Değiştirilmesi
SEKİZİNCİ KISIM
Son Hükümler
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde

62.
63.
64.
65.
66.

Sözleşme Tarafı Olma Olanakları
Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi
Ihtirazi Kayıtlar
Kademeli Uygulama
Fesih

Madde 67. İmzalar ve D i l l e r
Madde 68. Tevdii
Madde 69 Resmi B i l d i r i m l e r (Notifikasyon)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Antlaşma Devletleri,
Bilim ve teknikte ilerlemeye katkıda bulunma arzusuyla,
Buluşların yasal korunmasını mükemelleştirme arzusuyla,
Birden çok devlette buluşların korunması istendiği takdirde, bunu
kolaylaştırmak ve daha ekonomik hale getirme arzusuyla, Yeni buluşlara
ilişkin tarifleri kapsayan dökümanlardaki teknik enformasyonların kamuoyuna
ulaştırılmasın kolaylaştırma ve hızlandırmak arzusuyla,
Gelişmekte olan ülkelerin özel gereksinimlerine uygun teknik
çözümlerin kullanılmasına ilişkin kolayca ulaşılabilecek enformasyonlara
tasarruf edebilmelerinin sağlanması ve sürekli büyüme gösteren modern
tekniğe varabilmelerini kolaylaştırılmasıyla ulusal veya bölgesel düzeyde
buluşların korunması ile ilgili geliştirilen hukuk sistemlerinin
etkinliğinin arttıran önlemlerin alınması suretiyle ekonomik kalkınmalarını
teşvik ve hızlandırmak arzusuyla,
Uluslararası iş birliğinin bu hedeflerin gerçekleştirilmesini büyük ölçüde
teşvik edeceği inancıyla,
Bu Antlaşmayı yapmışlardır.

GÎRÎŞ HÜKÜMLERİ
Madde 1
Birliğin Kuruluşu
(1) Bu Antlaşmaya taraf devletler (bundan sonra "Antlaşma Devletleri
olarak anılacaktır) buluşların korunmasına ilişkin olarak başvuruların
yapılması, araştırılması ve incelenmesi ve teknik hizmetlerin sunuluşunda
işbirliği amacıyla bir Birlik kurmaktadırlar. Bu Birliğin adı, Patent
Alanında Uluslararası İşbirliği Birliği'dir.
(2) Bu Antlaşmanın hiç bir hükmü, Sınai Mülkiyetin Korunması'na
İlişkin Paris Sözleşmesine taraf ülkelerin uyruğunda olan veya bu
ülkelerden birinde ikamet eden kişilerin bu antlaşmadan doğan haklarım
ihlal edecek şekilde yorumlanamaz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Madde 2
Kavramların Tanımlanması
Aksi açıkça belirtilmekdikçe, bu Antlaşma ve Yönetmeliği bakımından:
(i) "Başvuru" bir buluşun korunmasına ilişkin bir başvuru
anlamındadır. "Başvuruya" istinat edildiğinde; buluş patentleri, buluşçu
belgeleri, Faydalı Model Serti fi kası,Faydalı Model,Ek Patentler, Ek Patent
Serti fi kal arı,Ek Buluşçu Belgeleri ve Ek Faydalı Model Sertifikaları için
yapılmış başvurular anlaşılır;
(ii) Bir "Patentte" yapılan istinatlar,buluş patentlerine,Buluşçu
Belgelerine,Faydalı Model Sertifikalarına, Faydalı Modellere, Ek Patentlere
veya Ek Sertifikalara ve Ek Faydalı Model Serti fi kal arı'na yapılan
istinatlar olarak anlaşılmalıdır;
,
(iii) "Ulusal Patent" ulusal bir patent kurumunca verilen bir
patenttir;
(iv) "Bölgesel Patent", bir ulusal kurum veya bir devletlerarası
kuruluş tarafından verilen patent anlamına gelir. Şayet, bu kurum veya
kuruluşlar birden çok devlette hüküm ve sonuç doğuracak şekilde patent
verme yetkisine sahipseler;
(v) "Bölgesel Başvuru", bölgesel bir patentin verilmesi için
yapılan bir başvurudur;
(vi) "Ulusal Başvuruya" istinatlardan,bu Antlaşmaya göre yapılmamış
ulusal veya bölgesel patent verilmesi için yapılan başvurular anlaşılır;
(vii) "Uluslararası Başvuru",bu Antlaşmaya göre yapılan başvurudur;
(vi i i) "Başvuruya" istinatlardan, ulusal ve uluslararası başvu
rulara istinatlar anlaşılır;
(ix) bir "Patentten" söz edildiğinden, ulusal veya bölgesel patentler
anlaşılmalıdır;
(x) "Ulusal Hukuk"dan söz edildiğinde,bir Antlaşma devletinin ulusal
hukuku veya bir bölgesel başvuru ya da.bölgesel patent sözkonusu ise*
bölgesel başvurunun yapılmasına veya bölgesel patentin verilmesine dayanak
olan Antlaşma anlaşılır;
(xi) Bu Antlaşma ve Yönetmeliğinde öngörülen sürelerin hesaplanması
bakımından "Rüçhan Tarih"nden:
a- Bir uluslararası başvuru için madde 8'e göre bir rüçhan talep
edil irse,rüçhanın'dayandığı başvurunun başvuru tarihi;
b- Bir uluslararası başvuru için madde 8'e göre birden çok rüçhan
talep edil irse,rüçham talep edilmiş olan en eski başvurunun başvuru
tarihi;
c- Uluslararası başvuru için madde 8'e göre rüçhan talep
edilmiyorsa, bu başvurunun uluslararası başvuru tarihi;
anlaşıl ir;

•
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(x i i ) "Ulusal Kurum"; b i r Antlaşma devletinin patent verilmesiyle
görevli k ı l d ı ğ ı hükümet kurumu anlamındadır; b i r ulusal kurumdan söz
edildiğinde, bundan birden çok devletin bölgesel patent verilmesiyle
görevlendirdiği devletlerarası kuruluşlar da anlaşılmalıdır. Şu ş a r t l a k i ,
bu devletlerden en az bir tanesi b i r Antlaşma devleti ise ve sözü geçen
d e v l e t l e r i n bu Antlaşma ve Yönetmeliğinin ulusal kurumlar i ç i n öngördüğü
görevleri devralmaya ve hakları kullanmaya bu kuruluşu y e t k i l i kılmışlarsa;
( x i i i ) " B e l l i Edilmiş Kurum", bu Antlaşmanın b i r i n c i kısmına
göre, başvuru sahibinin b e l i r l e d i ğ i devletin ulusal kurumu veya bu
devlet adına işlem gören ulusal kurumdur;
( i x ) "Seçilmiş Kurum", bu Antlaşmanın i k i n c i kısmına göre,
başvuru sahibinin seçmiş olduğu devletin ulusal kurumu veya bu
devlet adına işlem gören kurum anlamındadır;
(xv) "Başvuru Kurumu" uluslararası başvurunun yapıldığıulusal kurum
veya devletlerarası organizasyon anlamındadır;
(xvi) " B i r l i k " , Patent İ ş b i r l i ğ i Antlaşması B i r l i ğ i

anlamındadır;

( x v i i ) "KuruV'dan, B i r l i ğ i n Kurulu a n l a ş ı l ı r ;
(xvi i i ) "Organizasyondan, Dünya F i k r i Mülkiyet Organizasyonu a n l a ş ı l ı r ;
(xix) "Uluslararası Büro"dan, organizasyonun Uluslararası Büro'su vevar olduğu sürece-Fikri Mülkiyetin Korunması î l e İ l g i l i Uluslararası
B i r l e ş i k Büro (BIRPI) a n l a ş ı l ı r ;
(xx) "Genel Müdür"den, organizasyonun Genel Müdürü ve BIRPI- varolduğu
sürece-nın Müdürü a n l a ş ı l ı r .
BİRİNCİ KISIM
Uluslararası Başvuru ve Uluslararası Araştırma
Madde 3
Uluslararası Başvuru
1) Buluşların korunması için Antlaşma Devletlerinin her birinde
yapılan başvurular, bu Antlaşma anlamında uluslararası başvuru olarak
yapılabilir.
2) Uluslararası Başvuru, bu Antlaşma ve Yönetmeliğinde belirtilen
şekilde; bir dilekçe, bir tarifname, bir veya birden çok istem, bir veya
birden çok resim (gerekli ise) ve bir özeti kapsamalıdır.
3) Özet, özellikle talep edilen korunma kapsamının belirlenmesi ve
diğer amaçlar için değil, sadece teknik enformasyonun verilmesine hizmet
eder.
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4) Uluslararası Başvuru;
i) Belirlenmiş bir dilde düzenlenmeyi;
ii) Belirlenmiş şekli şartlara uymayı;
iii) Buluşun birliği hakkındaki belirlenmiş gereklere uymayı;
iv) Belirlenmiş ücretlerin (harçların) ödenmesi yükümlülüğünü
gerektirir.
Madde 4
Dilekçe

,

1) Dilekçe şunları kapsamalıdır;
i) Uluslararası başvurunun bu Antlaşmaya göre işlem görmesi
talebi; • .

ii) Uluslararası başvuruya dayanarak buluşun korunmasının istendiği
Antlaşma devleti veya devletlerinin belirlenmesi (Belli Edilmiş Devletler);
Belli Edilmiş Bir Devlette geçerli olmak üzere bir bölgesel patentin
verilmesi mümkünse ve başvuru sahibi ulusal patent yerine bölgesel bir
patent dilerse,bunun dilekçede belirtilmesi gerekir; bölgesel patent ile
ilgili Antlaşmaya göre,başvuru sahibi başvurusunu söz konusu bu Antlaşmaya
taraf devletleri münferiden siniriıyarak yapmıyorsa, bu bölgesel patent
elde etme dileğine atfen sözü geçen Antlaşma tarafı tüm devletlerin belli
edilmiş olduğu varsayılarak işlem yapılır; Belli Edilmiş Devlet'in ulusal
hukukuna göre,bu devletin belli edilmiş olması halinde başvurunun bir
bölgesel patente ilişkin hüküm doğuracağı yolundaysa, bu devletin
belirlenmiş olması»bölgesel bir patentin elde edilmesi dileği varsayılarak
işlem yapılır.
iii) Başvuru sahibinin adı (ve varsa vekilinin adı) ve bu kişilere
ilişkin belirtilen diğer bilgiler;
iv) Buluşun karakterinin belirtilmesi;
v) Şayet,Belli Edilmiş Devletlerden en az birinin ulusal hukukuna
göre, ulusal başvuru sırasında açıklanması gerekli kılmıyorsa, buluşçunun
adı ve ona ilişkin belirtilen diğer bilgilerin verilmesi, diğer durumlarda
belirtilen bilgiler ya dilekçede ya da ulusal hukuklarına göre, sözü edilen
bilgilerin ulusal başvuru tarihinden sonraki bir tarihte de verilmesi kabul
eden Her Belli Edilmiş Kurum'a özel bildirimlerle de yapılabilir.
2) Her belli etme için öngörülmüş olan ücretler (Harçlar) öngörülen
zaman içinde yapılmalıdır.
3) Belli etme demek, başvuru sahibinin madde 43'e göre diğer koruma
çeşitlerini talep etmedikçe, patent verilmesine ilişkin korunma dileğinde
bulunmuş olduğu veya korunmanın geçerli olacağı Belli Edilmiş Devleti
belirlemedir. Bu fıkranın uygulanması halinde, madde 2 (ii) geçerli
değildir.
4) Ulusal hukuklarının ulusal başvurunun yapılması tarihinden sonra da
belirtilmesini kabul ettiği Belli Edilmiş Devletler açısından dilekçede
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buluşçunun adı ve ona ilişkin bilgilerin eksikliği, hiç bir etki doğurmaz.
Ulusal hukuklarına göre, bu bilgilerin istenmediği Belli Edilmiş Devletler
açısından, bu bilgilerin özel bildirimle verilmemesi, hiç bir etki yapmaz.
Madde 5
Tarifname
Tarifnamede buluş o alanda bir uzman tarafından uygulanabilecek
şekilde açık ve tam olarak belirtilmelidir.
Madde 6
İstemler
Korunma talep edilen istem veya istemlerin konusu belirtilmelidir.
İstemler, açık ve kısa bir şekilde yazılmalıdır. Bunlar, bütün kapsamı ile
tarifnamece desteklenmelidir.
Madde 7
Resimler
1} İkinci fıkra (ii) saklı kalmak üzere,buluşun anlaşılabilir olması
için lüzumlu olduğu taktirde,resimler gereklidir.
2) Resimler, buluşun anlaşılması için lüzumlu değilse ve fakat buluşun
özelliği itibariyle açıklanması resimlerle kolaylaştırılacaksa,
i) Buluşçu bu tür resimleri uluslararası başvurunun yapılması
sırasında birlikte verebilir,
ii) Herhangi bir Belli Edilmiş Kurum başvuru sahibinin resimleri
öngörmüş olduğu süre içinde sonradan verilmesini istiyebilir.
Madde 8
Rüçhan Talebi
1) Uluslararası başvuru, Yönetmelikte daha açık olarak belir
tildiği şekilde, Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi'ne
üye bir ülkede veya üye herhangi bir ülke için önceki başvurulara ilişkin
bir veya daha çok rüçhan talebinde bulunulmuş olması halinde, bu konuda bir
açıklamayı kapsayabilir.
2) (a) Birinci fıkraya göre yapılan rüçhan talebinin şartları ve
hükümleri, (b) bendi saklı kalmak üzere, Sınai mülkiyetin Korunması'na
İlişkin Paris Sözleşmesi'nin Stokholm Metni.'nin 4.maddesine göre işlem
görür.
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(b) Bir Antlaşma Devletinde veya bir Antlaşma Devleti için önceki
başvurudan kaynaklanan bir veya birden çok rüçhan talebine dayanan
uluslararası başvuruda, bu devletler Belli Edilmiş Devlet olarak
gösterilebilirler. Şayet, uluslararası başvuru için bir Belli edilmiş
Devlette veya Belli Edilmiş devlet için yapılan önceki ulusal başvurulara
dayanarak bir veya birden çok rüçhan ileri sürülürse veya sadece bir
devletin Belli Edilmiş Devlet olarak gösterildiği uluslararası bir
başvuruya dayanan rüçhan talebinde bulunulmuşsa, rüçhan talebinin şartlan.
ve hükümleri bu devletin kendi ulusal hukukuna göre düzenlenir.
Madde 9
Başvuru Sahibi
1) Antlaşma Devletlerinin uyruğunda olan veya bu devletlerden birinde
ikametgahı bulunan kişiler, uluslararası başvuruda bulunabilirler.
2) Antlaşma Devletleri Kurulu, bu Antlaşmaya taraf olmayan ancak Sınai
Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi'ne üye devletlerin
uyruğunda olan, keza, bu devletlerde ikametgahı bulunan kişilerin de
uluslararası başvurularda bulunabilmelerine karar verebilir.
3) İkametgah ve uyrukluk kavramlarıyla,keza birden çok başvuru
sahibinin bulunduğu veya Belli Edilmiş Devletler açısından başvuru
sahiplerinin aynı olmadığı hallerde kullanılan kavramlar, Yönetmelikte
açıklanmıştır.
Madde 10
Başvuru Kurumu
Uluslararası başvuru, bu Antlaşma ve Yönetmeliğine uygun olarak bunu
inceleyen ve işlem yapan Başvuru Kurumu'na yapılır.
Madde 11
Başvuru Tarihi ve Uluslararası Başvurunun Hükümleri
1) Başvuru Kurumu, uluslararası başvuru tarihi olarak başvurunun kabul
tarihini başvuru sırasında şu şartlar yerine getirilmiş olduğunu tespit
etmesi halinde tanır:
i) Başvuru sahibi, ikametgah veya uyruğu itibariyle bu kuruma bir
uluslararası başvuruda bulunma hakkına açıkça sahip olduğu anlaşı'lıyorsa,
ii) Uluslararası başvuru belirlenen dilde düzenlenmişse,
iii) Uluslararası başvuru, en azından aşağıdaki unsurları içerriyorsa:
a) Başvurunun bir uluslararası başvuru olarak işlem görmesi
konusunda bir isteğin bulunması,
b) En az bir Antlaşma Devletinin belli edilmiş olması,
c) Başvuru sahibinin isminin öngörüldüğü gibi belirtilmiş olması,
d) Tarifname olarak değerlendirilebilecek olan bir kısmın
bulunması,
e) İstem veya istemler olarak görülebilecek bir kısmın bulınması.
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2) a) Başvuru Kurumu,uluslararası başvurunun kendisine ulaş
tığı zamanda birinci fıkrada belirtilen şartların yerine getirilme
diğini tesbit ederse, Yönetmeliğe uygun olarak gerekli düzeltme
nin yapılması için başvuru sahibini uyarmakla yükümlüdür.
b) Başvuru sahibi, Yönetmeliğe uygun olarak bu uyarıları ye
rine getirirse, Başvuru Kurumu,başvuru tarihi ol arak,düzeltme
lerin kuruma ulaştığı tarihi kabul eder.
3) Birinci fıkranın (i-iii) gereklerini yerine getirmiş ve bir
uluslararası başvuru tarihine hak kazanmış olan her uluslararası
başvuru, madde 64/6 hükmü saklı kalmak kaydıyla,her bir Belli Edilmiş
Devlette, uluslararası başvuru tarihiyle usulüne uygun olarak yapılmış bir
ulusal başvurunun hükümlerini doğurur.Uluslararası başvuru tarihi,her bir
Belli Edilmiş Devlette gerçek başvuru tarihi olarak kabul edilir.
4) Birinci fıkranın (i-iii) gereklerini yerine getiren her bir
uluslararası başvuru Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris
Sözleşmesi anlamında usulüne uygun olarak yapılmış ulusal bir başvuruya eş
kılınır.
Madde 12
Uluslararası Başvurunun Uluslararası Büro ve Uluslararası Araştırma
Kuruluşuna Havalesi
1) Uluslararası başvurunun bir nüshası, Başvuru Kurumunda(başvuru
nüshası) kalır, bir nüshası (dosya nüshası), Uluslararası Büro'ya, diğer
nüshası (araştırma nüshası) yetkili Uluslararası Araştırma Kuruluşlarına
(Madde 16) Yönetmeliğe uygun olarak havale edilir.
2) Dosya nüshası, uluslararası başvuru için belirleyici nüshadır.
3) Dosya nüshası,Uluslararası Büro'ya belirtilmiş olan sûre içinde
ulaştırılmamışsa,başvuru geri çekilmiş sayılır.
Madde 13
Uluslararası Başvurunun Belli Edilmiş Kurumlara Havalesi
1) Her Belli Edilmiş Kurum, Uluslararası Büro'dan madde 20'de
öngörülen havaleden önce uluslararası başvurunun bir nüshasını havale
etmesini isteyebilir; Uluslararası Büro, rüçhan tarihinden itibaren bir
yılın geçmesinden sonra mümkün olan en kısa zamanda Belli Edilmiş Kuruma
gönderir.
2) a) Başvuru sahibi, her zaman Belli Edilmiş Kurumlara uluslararası
başvurunun bir nüshasını gönderebilir.
b) Başvuru sahibi, Uluslararası Büro'dan uluslararası başvurusunun
bir nüshasının bir Belli Edilmiş Kuruma gönderilmesini her zaman talep
edebilir.
c) Her ulusal kurum, Uluslararası Büro'ya (b) bendinde belirtilen
uluslararası başvuruya ilişkin nüshaları istemediğini bildirebilir. Bu
durumda, (b) bendi bu kuruma uygulanmaz.
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Madde 14
Uluslararası Başvuruda Belirli Eksiklikler
1) a) Başvuru Kurumu, uluslararası başvurunun aşağıda sıralanan
eksikleri olup olmadığını inceler. Yani;
i) Yönetmeliğe uygun bir şekilde imzalanıp,imzalanmadığı;
ii) Başvuru sahibi hakkında öngörülen bilgileri içerip, içermediği;
iii) Buluşun adlandırılıp,adlandırılmadığı;
iv) Özeti, içerip içermediği;
v) Yönetmeliğin öngördüğü kapsamda,şekli şartlara uygun
olup olmadığını. .
b) Başvuru Kurumu, bunlardan birinin eksikliğini tesbit ederse,
uluslararası başvurunun öngörülen süre içinde düzeltmesini başvuru
sahibinden ister; eğer başvuru sahibi, buna uymazsa, başvuru geri alınmış
sayılır ve Buşvuru Kurumu bunun geri alma beyanı olduğunu açıklar.
2) Eğer uluslararası başvuruda resimler belirtilmiş ve fakat bunlar
birlikte gönderilmemişse, Başvuru Kurumu,başvuru sahibini bundan haberdar
eder; başvuru sahibi,öngörülen süre içerisinde bunları sonradan tevdii
ederse, bu durumda uluslararası başvurunun başvuru tarihi.resimlerin
Başvuru Kurumu'na ulaştığı tarihtir. Aksi taktirde, bu resimlere yapılan
her türlü yollama, yapılmamış sayılır.
3) a) Başvuru Kurumu, madde 3/4 (iv) de öngörülmüş olan ücretlerin
(harçların) veya madde 4/2 de öngörülen ücretin herhangi bir Belli edilmiş
Devlet için belirtilen süre içinde ödenmemiş olduğunu tesbit ederse, bu
uluslararası başvuru geri alınmış sayılır ve Başvuru Kurumu'nca bunun geri
alma beyanı olduğu açıklanır.
b) Başvuru Kurumu, madde 4/2 de öngörülen ücretin Belli Edilmiş .
Devletlerin hepsi için değil, bazıları için öngörülen süre içinde
ödendiğini tespit ederse, süresi içinde ücretin yatırılmadığı Belli Edilmiş
Devletler/den vazgeçildiği varsayılır ve bu Başvuru Kurumu tarafından geri
alınma beyanı olarak açıklanır.
4)-Başvuru Kurumu, uluslararası bir başvuruya başvuru tarihi verdikten
sonra, öngörülen süre içinde madde 11/1 (i-iii) de belirtilen gereklerin
başvuru tarihinde yerine getirilmediğini tespit ederse, başvuru geri
alınmış sayılır ve Başvuru Kurumu tarafın dan geri alma beyanı olarak
açıklanır.
Madde 15
Uluslararası Araştırma
1) Her uluslararası başvuru i ç i n b i r uluslararası araştırma y a p ı l ı r .
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2) Uluslararası araştırma, tekniğin bilinen durumuna ilişkin tespite
hizmet eder.
3) Uluslararası araştırma, tarifname (ve varsa) resimler uygun bir
şekilde gözönüne alınarak, istemler çerçevesinde yapılır.
4) Madde 16'da belirtilen Uluslararası Araştırma Kuruluşu, tekniğin
durumunu olanakları ölçüsünde araştırmaya çalışır ve her durumda
Yönetmelikte belirlenen tetkik materyalini gözönünde tutar.
5) a) Bir Antlaşma Devletinin ulusal kurumuna veya bir Antlaşma
Devleti adına hareket eden kuruma bir ulusal başvuruda bulunan başvuru
sahibi, eğer bu devletin ulusal hukuku caiz saymaktaysa, bu hukukun
öngörülen koşullar altında bu başvuru için uluslararası araştırmaya benzer
bir araştırma ("uluslararası tipte araştırma") yapılmasını talep edebilir.
b) Bir Antlaşma Devletinin ulusal kurumu veya bir Antlaşma Devleti
adına hareket eden kurum, bu devletin hukuku caiz sayıyorsa, kendisine
yapılan her ulusal başvuruyu,uluslararası tipte bir araştırmaya tabi
kılabilir.
c) Uluslararası tipte araştırma, (a) ve (b) bendindeki belirtilen
kuruma, uluslararası başvuru yapılmış olsaydı, bunlara ilişkin uluslararası
araştırmayı yapmakla yetkili kılınmış olan ve madde.16 da belirtilen
Uluslararası Araştırma Kuruluşunca yapılacaktır. Ulusal başvuru,
Uluslararası Araştırma Kuruluşu'nun işlem yapamayacağı bir dilde
yapılmışsa,uluslararası tipteki araştırma, başvuru sahibince tevdii edilen,
uluslararası başvurular için öngörülen ve Uluslararası Araştırma
Kuruluşu'nun üstlendiği yükümlülüğe uygun olarak bir uluslararası başvuruya
kabul etmek zorunda olduğu bir dilde yapılan bir çeviri temelinde
yürütülür.Ulusal başvuru ve çevirisi, istendiği takdirde uluslararası
başvurular için öngörülen şekilde tevdii edilmek zorundadır.
Madde 16
Uluslararası Araştırma Kuruluşları
1) Uluslararası araştırma, görevleri patent başvurularının konusu olan
buluşlara i l i ş k i n tekniğin durumu konusunda dokümantatif araştırma yapmayı
kapsayan, Uluslararası Patent Enstitüsü g i b i , devletler arası
organizasyonlar veya ulusal b i r kurum olabilen Uluslararası Araştırma
Kuruluşları tarafından yürütülür.
2) Bir tek Uluslararası Araştırma Kurumu'nun t e ş k i l i n e değin, birden
fazla Araştırma Kuruluşu mevcut olduğu sürece her b i r Başvuru Kurumu-fıkra
3 (b) de adı geçen anlaşmaya uygun b i r şekilde-kendisine yapılan
uluslararası başvurular i ç i n y e t k i l i Araştırma Kuruluşu veya Kuruluşlarım
t e s p i t eder.
3) a) Uluslararası Araştırma Kuruluşları-Biriik-Kurulu tarafından
tayin e d i l i r . Bend (c) de b e l i r t i l e n ş a r t l a r ı haiz her ulusal
kurum veya her devletlerarası organizasyon, Uluslararası Araştırma Kuruluşu
olarak görev y a p a b i l i r .
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b) Uluslararası Araştırma Kuruluşu olarak tayin edilmek için
tayin edilecek ulusal kurumun veya devletlerarası organizasyonun bunu kabul
etmesi ve bu kurum.veya organizasyon ile Uluslararası Büro arasında-BirlikKurulunca onaylanmış bir Anlaşmanın yapılmış olması gerekir. Anlaşmada
özellikle bu kurum veya organizasyonların uluslararası araştırmalarda
uygulayacakları ve gözönünde tutacakları ortak kurallara uymaları konu
sundaki yükümlülükleri açık bir şekilde belirtilmek kaydıyla Anlaşma
taraflarının hak ve yükümleri tek tek tespit edilmelidir.
c) Bir Uluslararası Araştırma Kuruluşu olarak tayin edilmek
ve görevini sürdürebilmek için her kuruluş ve organizasyonun özellikle
personel ve tetkik materyali bakımından yerine getirmeleri gereken asgari
şartlar, Yönetmelikte belirlenecektir.
d) Tayin belli bir süre için olur ve bu süre uzatılabilir.
e) Bir ulusal kurum veya devletlerarası organizasyonun Ulus
lararası Araştırma Kuruluşu olarak tayip kararından önce veya tayinin geri
alınması ya da görevin uzatılması durumlarında Birlik Kurulu ilgili kurum
veya organizasyonu dinler ve madde 56'da sözü edilen Teknik İşbirliği
Komisyonu teşkil edilmişse,bunun görüşünü alır.
Madde 17
Uluslararası Araştırma Kuruluşu Önündeki Prosedür
1) Uluslararası Araştırma Kuruluşundaki prosedür, bu Antlaşma ve
Yönetmeliği ve Uluslararası Büro'nun bu Antlaşma ve Yönetmeliğiyle uyum
içinde kuruluşa yaptığı anlaşmaya göre yürütülür.
2)

a) Uluslararası Araştırma Kuruluşunun görüşüne göre,

i) Uluslararası başvuru konusu itibariyle Yönetmeliğin ulus
lararası Araştırma Kuruluşunu görevlendirmediği bir hususa ilişkinse ve bu
konuda bir araştırma yapmak istemiyorsa veya,
ii) Tarifname, istemler veya resimler,gerçek bir araştırma
yapmaya elverişli olmayacak derecede belirtilen koşullara uymu-yorsa,Uluslararası Araştırma Kuruluşu bu durumu tesbit eden bir karar alır
ve başvuru sahibi ve Uluslararası Büro'ya Uluslararsı Araştırma Raporu
hazırlanmıyacağını bildirir.
b) (a) bendinde belirtilmiş olan durumlardan biri, sadece belli
istemlere ilişkin olarak tesbit edilirse,Uluslararası Araştırma Raporu'nda
bu istemlerle ilgili duruma işaret edilirken diğer istemler için madde 18'e
göre Araştırma Raporu düzenlenir.
3) a) Uluslararası Araştırma Kuruluşu'nun görüşüne göre, uluslararası
başvuru Yönetmelikte tespit edilmiş olan buluşun bütünlüğü gereğine
uymuyorsa, başvuru sahibinden ek ücret harç-ödenmesini ister. Uluslararası
Araştırma Kuruluşu,Uluslararası Araştırma Raporu'nu uluslararası başvurunun
önce istemlerde zikredilmiş olan buluş kısmı için (Ana Buluşu) hazırlar ve
eğer talep edilmiş olan ek ücreti zamanında ödenmişse,uluslararası
başvurunun buluşa ilişkin yukarıda belirtilen ödemenin yapıldığı diğer
kısmı hakkında raporunu düzenler.
b) Selli edilmiş bir devletin ulusal hukuku başvuru sahibinin bu
devletin ulusal kurumuna özel bir ücret harç-ödememes i halinde bu ievletin
ulusal kurumu Uluslararası Araştırma Kuruluşu'nun (a) bendinde belirtilen
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uyarısını yerinde görmesi ve başvuru sahibinin tüm ek ücretleri yatırmaması
nedeniyle uluslararası başvurunun araştırması yapılmamış bölümlerin o
devlette hukuken geri çekilmiş varsayacağını kabul edebilir.
Madde 18
Uluslararası Araştırma Raporu
1) Uluslararası Araştırma Raporu, belirtilen süre içinde ve öngörülen
şekle uygun olarak düzenlenir.
2) Uluslararası Araştırma Raporu hazırlandıktan sonra derhal
Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından başvuru sahibine ve Uluslararası
Büro'ya gönderilir.
3) Uluslararası Araştırma Raporu veya madde 17/2a'da adı geçen beyan
Yönetmelikte belirtildiği şekilde tercüme edilir. Tercümeler, Uluslararası
Büro ve onun sorumluluğunda yapılır.
Madde 19
Uluslararası Büro Nezdinde İstemlerin Değiştirilmesi Prosedürü
1) Başvuru sahibi Uluslararası Araştırma Raporu'nu aldıktan sonra, bir
kereye mahsus olarak belirtilen süre içinde uluslararası başvuruya ilişkin
istemlerinde değişiklik yapmak için Uluslararası Büro'ya dilekçe ile
başvurma hakkına sahiptir. Başvuru sahibi aynı zamanda Yönetmelikte daha
ayrıntılı olarak "açıklanan kısa bir beyanla, değişiklik iradesini ve bunun
tarifname ve resimlere olan etkilerini açıklar.
2) Değişiklik talepleri, uluslararası başvurunun başvuru zamanındaki
açıklanmış olan içeriği aşamaz.
3) Belirlenmiş bir devletin ulusal hukukuna göre, başvuru içeriğinin
aşılması caizse, ikinci fıkranın dikkate alınmaması herhangi bir sonuç
doğurmaz.
Madde 20
B e l l i Edilmiş Kurumlara Havale
1) a) Uluslararası başvuru,Uluslararası Araştırma Raporu (madde 17/2
(b) gereği yapılabilecek uyarı dahil) i l e veya madde 17/2 (a) ya göre b i r
açıklama i l e b i r l i k t e Yönetmelik hükümlerine uygun b i r şekilde b e l l i
edilmiş kurum bundan kısmen veya tamamen feragat etmiş olmadıkça her B e l l i
Edilmiş Kurum'a havele e d i l i r .
b) Ayrıca, sözü edilen rapor ve t e s b i t i n b e l i r t i l e n tercümesi de
havale edil i r .
2) İstemler,madde 19/1'e göre d e ğ i ş t i r i l m i ş l e r s e , y a istemlerin i l k
( o r j i n a l ) ve .değiştirilen metinlerin veya istemlerin ve d e ğ i ş i k l i k l e r i n tam
b i r açıklaması ve gerekirse madde 19/1'de IÛZÜ edilen beyan g ö n d e r i l i r .
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3) Belli Edilmiş Kurum'un veya başvuru sahibinin talebi üzerine
Uluslararası Araştırma Kuruluşu, bu kurum veya başvuru sahibine,
Yönetmelikte öngörüldüğü gibi, Uluslararası Araştırma Raporu'nda sözü
edilen dokümanların kopyalarını gönderir.
Madde 21
Uluslararası îlan
1) Uluslararası Büro, uluslararası başvuruyu ilan eder.
2) a) Her uluslararası başvuru,madde 64/3 (b)'de belirtilen istis
nalar saklı kalmak üzere rüçhan tarihinden itibaren hesaplanan 18 aylık
sürenin dolmasından sonra gecikmeksizin ilan edilir.
b) Başvuru sahibi, Uluslararası Büro'dan uluslararası başvu
rusunun (a) bendinde belirtilen sürenin dolmasından önce her zaman ilan
edilmesine ilişkin talep bulunabilir. Uluslararası Büro, Yönetmeliğe uygun
olarak bu talebi yerine getirir.
3) Uluslararası Araştırma Raporu veya madde 17/2 (a)'da sözü edilen
beyan, Yönetmelikte öngörüldüğü gibi ilan edilir.
4) Uluslararası ilanın dili ve şekli ve diğer ayrıntılar yönetmelikte
belirlenmiştir.
5) Uluslararası ilan, şayet uluslararası başvurunun ilanı için gerekli
teknik hazırlıklar tamamlanmadan geri alınmışsa veya geri alınmış
sayılmışsa yapılamaz.
6) Uluslararası Büro'nun görüşüne göre, bir uluslararası başvuru ahlak
ve kamu düzenine aykırı kavram ve resimleri içeriyorsa veya Yönetmelikte
belirlenmiş şekillerde aşağılayıcı iddialar içeriyorsa, bu tür kavram,resim
ve iddiaları ilanlarından çıkarabilir; bunu yaparken boş bırakılan yerleri
ve ilan edilmeyen kelime ve resimlerin sayısını açıklar ve talep üzerine
yayınlanmayan yerlerin birer kopyasını verebilir.
Madde 22
Belli Edilmiş Kurumlara, Başvurunun Bir Suretinin,
Bir Çevirisinin Tevdii ve Ücretin Ödenmesi
1) Başvuru sahibi, en geç rüçhan tarihinden itibaren hesaplanan 20
aylık sürenin dolmasıyla uluslararası başvurusunun (bu madde 20'ye göre
daha önce tevdii edilmemişse) ve başvurusunun bir tecümesinin (öngörüldüğü
gibi) nüshasını her Belli Edilmiş Kuruma tevdii etmek ve ayrıca ( eğer
gerekiyorsa) ulusal ücreti-harcı ödemek zorundadır. Belli Edilmiş Devletin
ulusal hukukuna göre, buluşçunun ismi ve onunla ilgili öngörülen bilgilerin
verilmesi istenmekteyse ve ancak bu bilgilerin ulusal başvurunun yapıldığı
zamandan daha sonraki bir zamanda verilmesi caiz görülüyorsa, başvuru
sahibi şayet bu bilgiler hal i'hazırda dilekçede mevcut değilse bu devletin
ulusal kurumuna veya bu devlet adına hareket eden kuruma rüçhan tarihinden
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itibaren hesaplanan 20 aylık sürenin dolmasından önce bu bilgileri
vermelidir.
2) Uluslararası Araştırma Kuruluşu, Madde 17/2 (a)'ya göre, bir
Uluslararası Araştırma Raporu'nun hazırlanmıyacağım beyan etmesi halinde,
birinci fıkrada belirtilen fiilerin yapılması,bu fıkradaki aynı süre içinde
olur.
3) Ulusal hukuk,1 ve 2.fıkradaki fiiller için burada belirtilen
süreleri de aşacak biçimde yeni süreler öngörebilir.
Madde 23
Ulusal Prosedürün Ertelenmesi
1) Belli Edilmiş Kurumlardan hiçbiri Madde 22'de belirtilen sürelerin
dolmasından önce uluslararası bir başvuruyu inceleme veya işleme
koymaya izinli değildir.
2) Her Belli Edilmiş Kurum birinci fıkraya halel gelmeksizin başvuru
sahibinin açıkça talebi üzerine uluslararası başvurunun incelenmesi veya
işleme konmasına her zaman başlayabilir.
Madde 24
Belli Edilmiş Devletlerde Hükümlerin Muhtemelen kaybı
1) Uluslararası başvurunun madde 11/3'de öngörülen hükmü, madde 25
(ii) deki haller saklı kalmak üzere, Belli Edilmiş Devlette bir ulusal
başvurunun geri alınmasının doğurduğu aynı sonuçlarla sona erer;
i) eğer, başvuru sahibi uluslararası başvurusunu veya bu devletin
belli edilmesini geri alırsa;
ii) eğer, uluslararası başvuru, Madde 12/3, Madde 14/1 (b), Madde
14/3 (a), Madde 14/4 veya bu devletin belli edilişi Madde 14/3 (b) ye
dayanılarak geri alınmış varsayılırsa;
iii) eğer, başvuru sahibi madde 22'de sözü geçen fiileri esas olan
süre içinde yapmamışsa,
2) Her Belli Edilmiş Kurum, birinci fıkraya halel gelmeksizin, her
nekadar,madde 25/2 'ye göre, bu hükmün geçerli sayılması zorunluluğu olmasa
da ,madde 11/3 de belirlenen hükmü geçerli sayabilir.
Madde 25
Belli Edilmiş Kurumlarca Yapılan Sonraki tnceleme
1) (a) Başvuru Kurumu.ulus'ararası başvuru tarihinin tanınmasını
redetmişse veya uluslararası başvurunun geri çekilmiş olduğunu varsaymışsa
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veya Uluslararası Büro madde 12/3 e göre bir tespitte
bulunmuşsa,Uluslararası Büro,başvuru sahibinin talebi üzerine başvuru
sahibince zikredilmiş her Belli Edilmiş Kurum'a dosyada mevcut yazılı
belgelerin kopyalarını gecikmeksizin gönderir,
b) Eğer Başvuru sahibi,Belli Edilmiş Bir Devletin belirlenmesinin
geri alındığını açıklarsa,Uluslararası Büro başvuru sahibinin talebi
üzerine dosyada mevcut her türlü yazılı belgenin kopyalarını bu devletin
ulusal kurumuna gönderir.
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen dilekçe öngörülen süre içinde
verilmelidir.
2) a) (b) bendi saklı kalmak üzere Her Belli Edilmiş Kurum, ulusal
ücretin-harcın-(eğer ödenmesi gerekiyorsa) öngörülen süre içinde ödenmiş ve
uygun bir,tercümenin (belirtilmiş olduğu şekilde ) tevdii edilmiş olması
şartıyla, birinci fıkranın dayandığı r(ed, beyanı veya tesbitin bu Antlaşma
ve Yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılıp, yapılmadığı hususunda bir karar
verir. Şayet bu kurum, red veya beyanın Başvuru Kurumu'nun hatalı ihmali i
işlemlerine dayandığını veya Uluslararası Büro'ca yapılan tespitin onun
hatası veya ihmal 1 i davranışına dayandığını belirlerse.Belli Edilmiş
Kurumun bulunduğu devlette uluslararası başvurunun hükümleri, sanki bu
eksiklikler yokmuş gibi işlem görür.
b) Şayet Uluslararası Büro, dosya nüshasını başvuru sahibini
hatası veya ihmali nedeniyle ancak madde 12/3 de belirtilen sürenin
geçmesinden sonra almışsa, (a) benti hükümleri ancak madde 45/2 de
belirtilen kuşullar altında uygulanabilir.
Madde 26
Belli Edilmiş Kurumlar Nezdinde Düzeltme Olanakları
Belli Edilmiş Bir Kurum,bir uluslararası başvuruyu, önceden başvuru
sahibine başvuruyu ulusal başvurul ardaki benzeri durumlarda ulusal hukuka
göre öngörülen kapsam ve prosedüre göre düzeltilmesi fırsatı vermeden, bu
Antlaşma veya Yönetmeliğinin hükümlerini dikkate almama sebebiyle
reddedemez.
Madde 27
Ulusal Gerekler
1) Ulusal hukuk,uluslararası başvurunun içerik ve şekli bağkımından
Antlaşma ve Yönetmelikte öngörülen gereklerden başkalarının yerine
getirilmesini isteyemez ve ek gerekler koyamaz.
2) Birinci fıkra,ne Madde 7/2 nin-uygulanmasına engeldir nede bir
devletin ulusal hukukuna göre Belli Edilmiş Kurumu'nda uluslararası
başvurunun işlem görmeye başlaması, için;
i) Eğer, başvuru sahibi,tüzel ise,bu tüzel kişiyi temsille
yetkili sorumlusunun isminin belirtilmesini,
ii) Başvuru yapılırken, bir temsilci veya vekil tarafından imza
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edilmişse, başvuru sahibinin imzasıyla uluslararası başvurunun tasdik
edilmesi dahil,iddia ve beyanların doğruluğunun ispatlanmasına ilişkin
uluslararası başvurunun unsuru olmayan dokümanların tevdiini, talep
etmesini engeller.
3) Eğer başvuru sahibi Belli Edilmiş Devlet olma bakımından o devletin
ulusal hukukuna göre buluşçu sıfatının eksikliğinden dolayı bir ulusal
başvuruda bulunmaya hak sahibi değilse, bu uluslararası başvuru, Belli
Edilmiş Kurum tarafından reddedilir.
4) Belli Edilmiş Bir Devletin ulusal hukuku,ulusal başvurularda
başvuru sahibi açısından şekil ve içerik bakımından bu Antlaşma ve
Yönetmelikte uluslararası başvurulara ilişkin hükümlere oranla
kolaysalar,ulusal kurum, mahkeme ve bu devletin diğer yetki 11i makamları ve
bu devlet adına hareket eden makamlar, başvuru sahibi bu Antlaşma ve
Yönetmelik hükümlerinin uluslararası başvurusuna uygulanmasını istemedikçe,
uluslararası başvurulara sözü edilen ulusal hükümleri uygulayabilirler.
5) Bu Antlaşma ve Yönetmelik bir Antlaşma Devletinin maddi bakımdan
patente bağlanabilirlik koşullarını özgürce belirleme serbestisini
kısıtlayıcı yönde yorumlanamaz .Özellikle, Antlaşma ve Yönetmeliğin
tekniğin durumuyla ilgili kavramlarına ilişkin hükümleri,sadece
uluslararası prosedürün gereklerine hizmet eder ve buna göre her Antlaşma
Devleti.uluslararası başvurunun konusu olan buluşun patente
bağ!anabil iri iğini incelerken, tekniğin durumu ile. ilgili kavramlarda ve
diğer patente bağlanabilirlik koşullarında bunlar başvuruların içerik ve
şekli ile ilgili olmadıkları sürece, kendi hukukunda anlaşıldığı gibi
uygulamakta özgürdür.
6) Ulusal hukuka göre, başvuru sahibinden bu devletin ulusal hukukunda
öngörülen patente bağlanabil iri iğin maddi koşullarını yerine getirdiğine
ilişkin delil getirmesi istenebilir.
7) Her başvuru Kurumu ve uluslararası başvurunun Belli Edilmiş Bir
Devlette işlem görmeye başlamasından sonra her bir Belli Edilmiş Kurum;
ulusal hukuk başvuru sahibinin bu kurum nezdinde temsile yetkili vekil
tarafından temsil edilmesini ve icabı halinde bildirimlerin tebellüğ için
bu Belli Edilmiş Devlette bir adres vermesini öngörüyorsa ,ulusal hukuku •
uygu!uyabil ir.
8) Antlaşma ve Yönetmelik, bir Antlaşma Devletinin ulusal güvenliğinin
korunması için gerekli önlemleri alması veya genel ekonomik çıkarlarının
korunması amacıyla kendi yurttaşlarının veya bu devlette ikametgahı bulunan
kişilerin uluslararası başvurularda bulunma haklarını kısıtlama özgürlüğünü
etkiliyecek şekilde yorumlanamaz .
Madde 28
Belli Edilmiş Kurumlar Nezdinde İstemlerin, Tarifnamenin ve Resimlerin
Değiştirilmesi Prosedürü
1) Belli Edilmiş Kurumlar, başvuru sahibine, kurum neznindeki
prosedürde öngörülen süre içersinde istemleri tarifnameyi ve resimleri
değiştirme olanağını tanımak zorundadır. Hiç bir Belli Edilmiş Kurum, bu
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süre dolmadan başvuru sahibinin izni bulunmaksızın bir patent veremez veya
patentin verilmesini reddedemez.
2) Değişiklikler, Belli Edilmiş Devletin ulusal hukuku izin vermediği
sürece uluslararası başvurunun başvuru zamanındaki açıklanmış kapsamını
aşamaz.
3) Antlaşma ve Yönetmelik açıkça başka bir düzenleme yapımadıkça
değişiklikler her bakımdan Belli Edilmiş Devletin ulusal hukukuna uygun
olmalıdır.
4) Belli Edilmiş Kurum, uluslararası başvurunun bir tercümesini
istemişse,değişikliklerin de bu tercümeyle aynı dilde yapılarak tevdii
edilmesi gerekir.
Madde 29
Uluslararası İlanın Hükümleri
1) Başvuru sahibinin Belli Edilmiş Bir devlette, haklarının
korunmasıyla ilgili olarak uluslararası bir başvurunun uluslararası
ilanının hükümleri, 2-4 fıkraları saklı kalmak kaydıyla Belli Edilmiş Bu
Devletin ulusal hukukuna göre yasal olarak tetkik edilmeden o devlette ilan
edilen ulusal başvurular için belirtilmiş olan hükümlerin aynısıdır.
2) Uluslararası ilanın dili, bir Belli Edilmiş Devlette ilan edilen
ulusal başvuruların dilinden farklı olduğunda bu devletin ulusal hukuku, 1.
fıkrada belirtilen hükmün ancak;
i) Ulusal hukukun kurallarına göre, son sözü edilen dilde bir
tercümenin ilam veya,
ii) Son sözü edilen dile uygun olarak yapılan tercümenin ulusal
hukuk kuralları uyarınca kamuoyunun bilgi sahibi olabilmesi için incelemeye
açılmış olmasıyla veya,
iii) Son sözü edilen dile uygun tercümenin başvuru sahibince
uluslararası başvuru konusu olan buluşu hakkı olmadığı halde fiilen kul
lanmakta olan veya muhtemelen kullandığı sanılan kişiye iletmesi veya,
iv) (i) ve (iii) de veya (ii) ve (iii) de belirtilen önlemlerin
alınması tarihinden itibaren doğacağına karar verebilir.
3) Her bir Belli Edilmiş Devletin ulusal hukuku, eğer uluslararası
ilan başvuru sahibinin talebi üzerine rüçhan tarihinden itibaren 18 aylık
sürenin bitiminden önce yapılmışsa,birinci fıkrada belirtilen hükümlerin
ancak rüçhan tarihinden itibaren 18 aylık sürenin bitimiyle birlikte
doğacağını öngörebilir.
4) 3elli Edilmiş Bir Devletin ulusal hukuku, 1.fıkra hükmünün ancak
ulusal kurumun veya bu devlet adına hareket eden kurumun Madde 21'e göre
ilan edilen ulusalararası başvurunun bir nüshasını aldıktan sona doğacağım
öngörebilir. Sözü edilen kurum, evrak giriş tarihini bülteninde mümkün
olduğu kadar çabuk ilan eder.
^_
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Madde 30
Uluslararası Başvurunun Gizlilik Karakteri
1) a) Başvuru sahibinin talebi veya izni hariç, Uluslararası Büro ve
Uluslararası Araştırma Kuruluşları, (b) benti saklı kalmak üzere,
başvurunun uluslararası ilanından önce hiç bir kişi veya kuruluşa bir
uluslararası başvuruyu incelemeye açamaz.
b) (a) benti yetkili Uluslararası Araştırma Kuruluşuna ve Madde
13 ve Madde 20'ye göre yapılan havalelere uygulanamaz.
2) a) Hiç bir ulusal kurum, başvuru sahibinin izni veya talebi
olmaksızın üçüncü bir şahsa aşağıda sayılan zamanların en erken
bitiminden önce uluslararası başvuruyu incelemeye açamaz;
i) Uluslararası başvurunun ilanı anından önce,
ii) Madde 20'ye göre uluslararası başvurunun havalesinin alındığı
tarihten önce,
iii) uluslararası başvurunun Madde 22'ye göre bir suretinin girdiği
andan önce,
b) (a) bendi hiç bir ulusal kurumun üçüncü kişilere kendisinin
belli edilmiş olduğunu bildirmesini veya bu olguyu ilan etmesini
engelleyemez. Fakat,bildirim ve ilanlar sadece sayılan bilgileri
içerebilir: Başvuru Kurumunun zikredilmesi, başvuru sahibinin ismi,
uluslararası başvuru tarihi, uluslararası dosya numarası ve buluşun
adlandırılması.
c) (a) bendi hiç bir Belli Edilmiş Kurum'un uluslararası başvuruyu
mahkemelerin tetkikine sunmasını engelleyemez.
3) Fıkra 2 (a), Madde 12/1'e göre, yapılan havaleler söz konusu
olmadıkça tüm Başvuru Kurum'ları için geçerlidir.
4) Uluslararası Başvurunun-"İncelemeye Açılması" kavramı,bu maddeye.
göre genel ilanlar ve kişisel bildirimler dahil üçüncü şahısların bilgi
edinme olanaklarının tümünü kapsar. Ancak, hiç bir ulusal kurum bir
uluslararası başvuruyu veya bu başvurunun tercümesini, uluslararası ilan
yapılmadan veya bu uluslararası ilan rüçhan tarihinden itibaren 20 ay
geçmesine rağmen hala yapılmamışsa, rüçhan tarihinden itibaren bu 20 aylık
sürenin bitiminden önce, genel olarak ilan edilemez.
ÎKİNCÎ KISIM
Uluslararası Geçici İncelene
Madde 31
Geçici İnceleme Dilekçesi
1) Başvuru sahibinin dilekçesi üzerine, başvurunun, aşağıda
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b e l i r t i l e n hükümler ve yönetmeliğe uygun olarak uluslararası geçici
incelemesi y a p ı l ı r .
2) a) Yönetmelik anlamında İ k i n c i Kısmın bağlayıcı olduğu b i r
Antlaşma Devletinde ikametgahı bulunan yahut böyle b i r Antlaşma devletinin
uyruğunda olan ve uluslararası başvurusu bu devletin veya bu devlet adına
hareket eden Başvuru Kurumu'na verilmiş olan her başvurunun sahibi,geçici
uluslararası inceleme yapılması i ç i n b i r dilekçe v e r e b i l i r .
b) B i r l i k Kurulu, bu Antlaşmanın üyesi olmayan veya i k i n c i Kısmın
bağlayıcı olmadığı b i r üye devletin uyruğunda olan veya böyle b i r devlette
ikametgahı olan, uluslararası başvuruda bulunmaya hakkı olan k i ş i l e r i n ,
uluslararası geçici inceleme talebinde bulunmalarına b i r kararla i z i n
verebilir.
3) Uluslararası geçici inceleme t a l e b i , uluslararası başvurudan ayrı
olarak y a p ı l ı r . Dilekçe, öngörülen b i l g i l e r i içermeli ve öngörülen biçim ve
dilde kaleme alınmalıdır.
4) a) Dilekçede başvuru sahibinin uluslararası geçici incelemenin
sonuçlarının kulmak i s t e d i ğ i Antlaşma Devletlerinin i s i m l e r i (seçilmiş
devletler) b i l d i r i l m e l i d i r . Başka Antlaşma Devletleri de ayrıca sonradan
s e ç i l e b i l i r . Ancak, seçim, Madde 4'e göre h a l i hazırda B e l l i Edilmiş
Devletler arasından y a p ı l a c a k t ı r .
b) Fıkra 2 (a) da sözü geçen başvuru s a h i p l e r i , İ k i n c i Kısmın
b a ğ l a y ı c ı l ı ğ ı n ı kabul eden Antlaşma Devletlerinden herhangi b i r i n i
s e ç e b i l i r . Fıkra 2 (b)'de sözü geçen başvuru sahipleri İ k i n c i Kısmın
b a ğ l a y ı c ı l ı ğ ı n ı kabul eden Antlaşma Devletleri arasından sadece bu başvuru
sahipleri tarafından seçilmeyi kabul e t t i k l e r i yolunda beyanda bulunan
sözleşme d e v l e t l e r i n i s e ç e b i l i r l e r
5) Dilekçe i ç i n belirlenen ücret-harç-öngörülen süre içinde
ödenir.
6) a) Dilekçe, madde 32'de açılanan uluslararası Geçici İncelemeyi
Yapmakla Görevli Kurul uslar'a v e r i l i r .
b) Sonraki seçme beyanı, Uluslararası Büro'ya y a p ı l ı r .
7) Her Seçilmiş Kurum'a, Seçilmiş Kurum olduğu b i l d i r i l i r .
Madde 32
Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş
1) Uluslararası geçici inceleme, Uluslararası Geçici İncelemeyle
Görevli Kuruluş tarafından y a p ı l ı r .
2) Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş veya Kuruluşları,
Madde 31/2 (a) da b e l i r t i l e n dilekçeler i ç i n Başvuru Kurumu, Madde 31/2 (b)
de b e l i r t i l e n dilekçeler i ç i n - B i r l i k - K u r u l u , Uluslararası Büro i l e
Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş veya Kuruluşlar arasında
yapılmış uygulanabilir sözleşme i l e uyum içinde b e l i r l e r .
3) Madde 16/ (3) Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluşlar
anlamına uygun olarak t a t b i k e d i l i r .
,..,-...,.
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Madde 33
Uluslararası Geçici inceleme
1) Uluslararası geçici incelemenin konusu, iler sürülen bubuluşun
yeni, Tekniğin bilinen durumunun aşılması (aşikar bir şekilde değilse) ve
sanayiide uygulanabilir olup olmadığı hakkında bağlayıcı olmayan geçici bir
bilir kişi raporunun hazırlanmasıdır.
2) Uluslararası geçici inceleme açısından ileri sürülen bir buluş
Yönetmelikte belirtilmiş olan tekniğin bilinen durumunu aşmadıkça yeni
sayılmaz.
3) Uluslararası geçici inceleme açısından ileri sürülen buluş,
Yönetmelikte belirtilmiş olan şekilde esas alınan zamanda bir uzman için
tekniğin durumundan çıkarılan yakın bir çare sayılmıyorsa, tekniğin bilinen
durumunu aşmadığı kabul edilir.
4) Uluslararası geçici inceleme açısından ileri sürülen bir buluş,
yapısı itibariyle herhangi bir sanayi alanında üretilebilir veya
kullanılabilir (teknik anlamda) ise, sanayiide uygulanabilir sayılır.
5) Yukarıda açıklanan kriter, uluslararası Geçici incelemenin
amaçlarına hizmet etmektedir. Antlaşma Devletlerinden herhangi biri o
Devlette bahsi geçen buluşa patent verilip verilemiyeceği konusunda ek yada
farklı kriterler sunma hakkına sahiptir.
6) Uluslararası Geçici incelemede, uluslararası Araştırma Raporunda
sunulan tüm dokümanlar göz önünde bulundurulur. Bunun yanı sıra, ilgili
olduğu düşünülen ek dokümanlar da incelenir.
Madde 34
Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş Nezdindeki Prosedür
1) Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş nezdindeki
prosedür, bu Antlaşmanın, Yönetmeliğin ve Uluslararası Büro'nun bu Antlaşma
ve Yönetmelik çerçevesinde bu kuruluşlarlayaptığı Anlaşmaya göre yürütülür.
2) a) Başvuru sahibi, Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli
Kuruluşla sözlü veya yazılı olarak' ilişkide bulunma hakkına sahiptir.
b) Başvuru sahibi, istemi eri,tarifnameyi ve resimleri Uluslararası
Geçici İnceleme Raporu'nun hazırlanmasından önce, belirlenen biçim ve
sürede değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler, uluslararası başvurununbaşvuru tarihindeki açıklanan içeriğini aşamaz.
c) Aşağıda sayılı tüm koşullar yerine getirildiği taktirde,
Başvuru sahibi uluslararası Geçici incelemeyle Görevli Kuruluştan bu
kuruluşun görüşüne göre en azından bir yazılı uyarı alır.
i) Buluş, Madde 33/1 de belirtilen gereklere uysun,
i i) Uluslararası başvurunun, bu Antlaşma ve. Yönetmeliğinin
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gereklerine uygunluğu belirtilen kuruluşun incelemesi neticesinde yeterli
görülsün,
iii) Madde 35/2, c. son'a göre, herhangi bir mülahaza yapılmamış
olsun
d) Başvuru sahibi,bu yazılı uyarı kararına görüş bildirebilir.
3) a) Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluşun görüşüne
göre, uluslararası başvuru Yönetmelikte belirlenmiş olan buluşun bütünlüğü
ile ilgili gerekleri yerine getirmiyorsa,bu kuruluş başvuru sahibinden onun
dileğine göre ya bu gereklere uyum sağlanabilmesi için istemlerini
sınıflamasını ya da ek ücretler ödemesini ister.
b) Her bir Seçilmiş Devletin ulusal hukuku,başvuru sahibinin (a)
bendine göre istemlerini sınırlamaya karar verdiği takdirde, uluslararası
başvurunun sınırlama sebebiyle uluslararası geçici incelemeye tabi
kılınmamış bölümlerinin, başvuru sahibi bu devletin ulusal kurumuna özel
bir ücret ödemedikçe,bu devletteki hukuki sonuçlan bakımından geri
alınmış sayılacağını belirleyebilir.
c) Başvuru sahibi (a) bendinde belirtilen uyarı kararına öngörülen
süre içinde uymazsa, Uluslararası Geçici incelemeyle Görevli Kuruluş
uluslararası başvurunun ana buluş olarak kabul edilen bölümlerine ilişkin
bir Uluslararası Geçici inceleme Raporu hazırlayarak, raporunda ilgili
hususu bildirir.Her bir Seçilmiş Devlet'in hukuku,şayet kendi ulusal kurumu
Uluslararası İncelemeyle Görevli Kuruluş'un uyarı kararını yerinde
buluyorsa, uluslararası başvurunun ana buluş'u ilgilendirmeyen bu tür
bölümlerini başvuru sahibi bu kuruma özel ücret ödemediği taktirde bu ".
devlet içinde hukuki sonuçları bakımından geri alınmış sayılaca
ğını kabul edebilir.
4) a) Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş'un görü
süne göre eğer;
i) Uluslararası başvuru, Yönetmeliğe göre Uluslararası Geçici
incelemeyle Görevli Kuruluş'un uluslararası inceleme yapmak zorunda
olmadığı bir konuya ilişkinse ve söz konusu durumda inceleme yapmak
istemiyorsa veya,
i i.) Yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması (aşikar değilse)
veya ileri sürülen buluşun sanayiide uygulanabilirliği bakımından gereği
gibi bir bilirkişi raporunun hazırlanmayacak kadar, tarifname, istemler ve
resimler anlaşılır değilse veya istemler tarifnameyle yetersiz bir
şekilde desteklenmişse,
Kuruluş, Madde 33/1'de belirtilen özelliklerin bulunup bulunmadığını
incelemez ve sadece başvuru sahibine nedenlerini de açı kiıyarak görüş
bildirmekle yetinir.
b) (a) bendinde gösterilen durumlardan biri, sadece münferit
istemlerle birlikte veya bunlarla bağlantılı olarak mevcutsa, bu fıkra
sadece ilgili bu istemlere uygulanır.
Madde 35
Uluslararası Geçici Ineleme Raporu
&''
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1) Uluslararası Geçici İnceleme Raporu,öngörülen süre içinde ve
biçimde hazırlanır.
2) Uluslararası Geçici inceleme Raporu,ileri sürülen buluşun herhangi
bir ulusal hukuka göre patent bağlanabilir olup olmadığı veya olup
olmıyacağı konusunda bir tesbit yapamaz. Kuruluş sadece, 3.fıkra saklı
kalmak üzere bu istemin madde 33/1-4 de belirlenen uluslararası geçici
inceleme gerekleri olan; yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması.
(aşikar değilse) ve sanayiide uygulanabilirlik özelliklerine haiz olup
olmadığını, her bir istem açısından dile getirir. Bu tesbit,değerlendirmeye
esas ol an dokümanların belirtilmesi ve icabı halinde gerekli açıklamalarla
tamamlanır. Bu tespit ayrıca, Yönetmelikte öngörülen diğer mülahazalarla
tamamlanmalıdır.
3) a) Uluslararası Geçici İnceleme Raporu'nun hazırlanması sırasında
Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluşun Görüşüne göre, Madde 34/4
(a) da gösterilen durumlardan herhangi biri tepit edilirse, bu hususa
raporda sebepleri ile birlikte işaret edilir. Bu durumda rapor, ikinci
fıkrada belirtilen türde tespitler içermez.
b) Madde 34/4 (b) de gösterilen bir durum tesbit edilirse, Ulus
lararası Geçici İnceleme Raporun'da,diğer istemlere ikinci fıkraya göre bir
tespit yapılırken,dikkate alınacak istemlerde (a) bendinde belirtilen
mülahazalar gösterilir.
Madde 36
Uluslararası Geçici İnceleme Raporunun Gönderilmesi,
Tercümesi ve Havalesi
1) Uluslararası Geçici İnceleme Raporu, b e l i r t i l e n eklerle b i r l i k t e
başvuru sahibine ve Uluslararası Büro'ya g ö n d e r i l i r .
2) a) Uluslararası Geçici İnceleme Raporu ve e k l e r i » b e l i r t i l e n
d i l l e r e tercüme e d i l i r .
b) Raporun her tercümesi, Uluslararası" Büro veya onun so
rumluluğunda yapılırken eklerin tercümesi,başvuru sahibince ya
pılır.
3) a) Uluslararası Geçici İnceleme Raporu tercümesi ( b e l i r t i l d i ğ i
g i b i ) ve ekleri ( i l k o r j i n a l dilinde) Uluslararası Büro a r a c ı l ı ğ ı i l e
herbir Seçilmiş Kurum'a havale e d i l i r .
b) Eklerin b e l i r t i l e n tercümesi,başvuru sahibi tarafından ön
görülen süre içinde Seçilmiş Kurumlar'a g ö n d e r i l i r .
4) Uluslararası Araştırma Raporu'nda önceden belirtilmemiş olan ve
fakat Uluslararası Geçici İnceleme Raporu'nda b e l i r t i l e n dokümanların
çoğaltılmasında madde 20/3, uygun b i r şekilde t a t b i k e d i l i r .
Madde 37
Uluslararası Geçici İnceleme Talebinin Veya Bir
Seçim Beyanın Geri Alınması
1) Başvuru sahibi, Seçilmiş Devlet olarak vasıflandırdığı bu
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devletlerden vasıflandırmasını tek, tek veya tüm olarak geri

alabilir.

2) Tüm Seçilmiş Devletlerin vasıflandırılması geri alındığı
t a k t i r d e , geçici inceleme i ç i n yapılmış talep geri alınmış s a y ı l ı r .
3)

a) Geri alma beyanı Uluslararası Büro'ya y a p ı l ı r .
b) Uluslararası Büro, bu geri almayı i l g i l i tüm Seçilmiş Kurumlara
ve Uluslararası İncelemeyle Görevli Kuruluşlar'a b i l d i r i r .
4) a) (b) bendi saklı kalmak üzere şayet bu devletin ulusal hukuku
aksine belirtmemişse geçici inceleme talebinin veya Seçilmiş Devlet olarak
b i r Antlaşma Devletinin vasıflandırılmasının.geri alınması, bu devlet i ç i n
uluslararası başvurunun geri alınması hükmündedir.
b) Geçici inceleme talebi veya b i r d e v l e t t i n Seçilmiş Devlet
olarak vasıflandırılmış olmasının geri alınması,madde 22'de duruma göre
b e l i r t i l e n sürülerin dolmasından önce yapılmışsa, uluslararası başvuru geri
alınmış sayılmaz; ancak, herbir Antlaşma Devletinin hukuku bu kolaylığının
geçerli sayılması için,uluslararası başvurunun b i r suretinin tercümesiyle
b i r l i k t e (öngörülen şekilde) öngörülen süre içinde kendi ulusal kurumuna
gönderilmiş olmasına ve ulusal ücretlerin-harçların yatırılmasına
bağlıyabilir.
Madde 38

Uluslararası Geçici İncelemenin İtimada
Dayanan Gizlilik Karakteri
1) Ne Uluslararası Büro ne de Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli
Kuruluş başvuru sahibinin talebi veya izni olmaksızın hiç bir zaman Madde
30/4 de saklı tutumuş olan anlam ve kapsamı dışında uluslararası geçici
inceleme dosyalarını hiç bir kişiye veya kuruluşa gösteremezler; bu,
Uluslararası Geçici İnceleme Raporu' nun tanzim edilmesinden sonra,Seçilmiş
Kurumlar için geçerli değildir.
2) Birinci fıkra, Madde 36/1-3 ve Madde 37/3 (b) saklı kalmak üzere,
ne Uluslararası Büro ne de Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli
Kuruluş,başvuru sahibinin talep veya izni olmaksızın Geçici İnceleme
Raporü'nun hazırlanıp,hazırlanmadığı ve uluslararası geçici inceleme için
veya bir devletin Seçilmiş devlet olarak vasıflandırılması için bir
talebin geri alınıp alınmadığı hususlarında bilgi veremez.
Madde 39
Seçilmiş Kurumlara Başvuru ve Tercümesinin
Birer Nüshasının Gönderilmesi ve Ücret Ödenmesi
1) a) Bir Antlaşma Devleti,rüçhan tarihinden itibaren 19.ayın
bitiminden önce seçilmiş ise, Madde 22 böyle bir devlette uygulanmaz ve
başvuru sahibi rüçhan tarihinden itibaren 30 ayın bitiminden önce, tüm
Seçilmiş Kurumlar'a uluslararası başvurunun bir nüshasını (şayet bu Madde
20'ye göre henüz gönderilmemişse) ve bunların bir tercümesini
(belirtildiği gibi) iletmek ve ulusal ücreti (şayet gerekliyse) ödemek
zorundadır.
b) Ulusal hukuk, (a) bendinde belirtilen fi i 1 er için, o fıkrada
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belirlenen sürelerden daha sonra sona eren süreler koyabilir.
2) Madde 11/3 de sözü edilen hüküm, Seçilmiş Devlette şayet başvuru
sahibi fıkra 1 (a) da öngörülen fiileri.fıkra 1 (a) veya (b)'ye göre belli
edilmiş süre içinde yapmazsa,bu devlette geri alınan ulusal bir başvurunun
doğurduğu aynı sonuçlarla sona erer.
3) Her Seçilmiş Kurum, Madde 11/3 'de sözü geçen hükmü, başvuru
sahibin fıkra I (a) veya (b) nin gereklerini yerine getirmemiş olması
halinde dahi, geçerli sayabilir.
Madde 40
Ulusal incelemenin ve Diğer Prosedürlerin Ertelenmesi
1) Bir Antlaşma Devleti, rüçhan tarihinden itibaren hesaplanan 19.
ayın bitiminden önce Seçilmiş Devlet olarak vasıflandırılmışsa, böyle bir
devlette Madde 23 uygulanmaz. Bu devletin ulusal kurumu veya bu devlet
adına hareket eden kurum, ikinci fıkra saklı kalmak kaydıyla Madde 39'da
belirlenen süre dolmadan uluslararası başvuruyu inceleyemez veya işleme
tabi tutamaz.
2) Birinci fıkraya halel gelmeksizin başvuru sahibinin açık bir talebi
üzerine her bir Seçilmiş Kurum uluslararası başvurunun incelenmesi veya
işleme tabi tutulmasına her an başlıyabilir.
Madde 41
Seçilmiş Kurumlar Nezdinde, İstemlerin,
Tarifnamenin ve Resimlerin Değiştirilmesi
1) Başvuru sahibine, her Seçilmiş Kurum nezdindeki prosedürde
öngörülen süre içinde istemleri, tarifnameyi ve resimleri değiştirme
olanağı verilmelidir. Hiç bir Seçilmiş Kurum,bu sürenin bitiminden önce
başvuru sahibinin açıkça izni hariç,bir patent veremez veya bir patentin..
verilmesini reddedemez.
2) Seçilmiş Devletin ulusal hukuku,başvuru tarihinde uluslararası
başvurunun açıklanan içeriğinin değişikliklerle genişletilmesine izin
vermiyorsa, değişiklikler belirtilen içeriği aşamaz.
3) Bu Antlaşma ve Yönetmelikte aksi açıkça belirtilmediği sürece,
değişiklikler Seçilmiş Devletin ulusal hukukuna uygun olmalıdır.
4) Seçilmiş Devlet,uluslararası başvurunun bir tercümesini istiyorsa,
değişikliklerin de bu tercümenin dilinde tevdii edilmesi gerekir.
Madde 42
Seçilmiş Kurumlarca Yapılmış İncelemelerin Sonuçları
Uluslararası Geçici inceleme Raporu'nu alan Bir Seçilmiş Kurum,
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başvuru sahibinden aynı uluslararası başvurusuyla ilgili başka bir Seçilmiş
Kurum tarafından yapılmış incelemelere ilişkin dokümanların kopyaları veya
içeriği hakkında bilgileri vermesini isteyemez.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Ortak Hükümler
Madde 43
B e l l i Koruma Haklarının İstenmesi
Hukuku, Buluşçu Belgeleri, Faydalı Model S e r t i f i k a l a r ı , Faydalı
Modeller, Ek Patentler, Ek S e r t i f i k a l a r , E k Buluşçu Belgeleri ve Ek Faydalı
Model S e r t i f i k a l a r ı ' n ı n verilmesini öngören b i r devlet b e l l i e d i l i r veya
seçilirse,başvuru sahibi, Yönetmelikte öngörülen şekilde uluslararası
başvurusuyla bu devlette b i r patentin verilmesi yerine, Bir Buluşçu
Belgesi'nin, Faydalı Model S e r t i f i k a s ı ' n ı n veya Faydalı Model verilmesini
talep e t t i ğ i n i veya başvurusunun b i r Ek Patente, Ek s e r t i f i k a , Ek Buluşçu
Belgesi veya Ek Faydalı Model S e r t i f i k a s ı ' n a i l i ş k i n olduğunu b e l i r t e b i l i r ;
hüküm başvuru sahibinin bu seçimine göre doğar. Bu madde ve buna i l i ş 
kin Yönetmelik hükümleri bakımından Madde 2 / i i i uygulanmaz.
Madde 44

iki Türde Koruma Hakkının istenmesi
Hukuku, bir patentin verilmesi veya Madde 43'de sözü geçen koruma
haklarından birisinin verilmesine ek olarak diğer bir koruma hakkı talep
edilmesini caiz sayan bir devlet belli edilir veya seçilirse, başvuru
sahibi Yönetmeliğe uygun olarak her iki türde koruma hakkını istediğini
belirtebilir. Hüküm,başvuru sahibinin belirlemesine uygun olarak doğar. Bu
madde bakımından madde 2 (ii) uygulanmaz.
Madde 45
Bölgesel Patent Antlaşmaları
1) Bölgesel Patent verilmesini ve Madde 9'a göre, uluslararası
başvuruda bulunmaya yetkili her kişinin böyle bir bölgesel patent isteme
hakkının varlığını öngören bir Antlaşmada (bölgesel patent sözleşmesi), bu
Antlaşma veya Bölgesel Patent Antlaşması üyesi devleti, Belli Edilmiş ya da
Seçilmiş Devlet olarak belirten uluslararası başvuruları, bölgesel patent
verilmesi için yapılmış bir başvuru olarak kabul edilebileceğini
belirtebilir.
2) Belli Edilmiş veya Seçilmiş Devletin ulusal hukukunda, uluslararası
başvuruda böyle bir devletin her belli edilişi ve seçimi, Bölgesel Patent
Antlaşması/na göre, bir bölgesel-patent elde etme isteğine delalet olarak
görülebilir.
Madde 46
Uluslararası Başvurunun Yanlış Tercümesi
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Uluslararası bir başvurunun yanüış tercümesine dayanarak verilmiş bir
patentin kapsamı, uluslararası bu başvurunun orjinal dildeki kapsamım
aşıyorsa, ilgili Antlaşma Devletinin yetkili kurumları, patentin kapsamını
uluslararası başvurunun orjinal dildeki kapsamını aşan kısmını geçmişe
dönük olarak daraltır ve bu ölçüde butlanına karar verebilir.
Madde 47
Süreler
1) Bu,Antlaşmada belirlenen sürelerin hesaplanmasındaki ayrıntılar,
Yönetmelikte düzenlenir.
2) a) Bu Antlaşmanın I ve II.Kısımlarında belirlenen tüm süreler,
Madde 60'daki revizyondan bağımsız olarak Antlaşma Devletlerinin bir kararı
ile değiştirilebilir.
b) Bu karar,oybirliğiyle Birlik Kurulu'nda veya yazılı prosedürle
alınır.
c) Bu prosedürün ayrıntıları Yönetmelikte düzenlenir.
Madde 48
Belli Durumlarda Sürelerin Aşımı
1) Bu Antlaşma veya Yönetmelikte belli edilmiş bir süre, posta
hizmetlerinin kesilmesi veya önüne geçilmez nedenlerle kaybolma veya
postada meydana gelen gecikme sonucu aşılmışsa, bu süre Yönetmelikte
belirtilen durumlarda öngörülen delillerin ve belirtilen diğer koşulların
yerine getirilmesiyle korunur.
2) a) İlgili her bir Antlaşma Devleti, kendi ulusal hukukuna göre
geçerli saydığı sebepler bulunuyorsa, süre aşımını mazur görebilir.
b) İlgili her bir Antlaşma Devleti, (a) bendinde belirtilen se
bepler dışındaki nedenlerden dolayı da, süre aşımını mazur görebilir.
Madde 49
Uluslararası Kuruluşlar Nezdine Çıkma Hakkı
Uluslararası başvurunun yapıldığı bir ulusal kurum nezdine çıkmaya
yetkili olan vekiller, patent vekilleri veya diğer kişiler, bu başvuruya
ilişkin olarak; Uluslararası Büro, yetkili Uluslararası Araştırma Kurumu ve
Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş nezdine çıkma hakkına da
sahiptir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Teknik Hizmetler
Madde 5CL
Patent Enformasyon Hizmetleri
1) Uluslararası Büro, yayınlanmış dokümanlardan ve ö z e l l i k l e patent ve
i l a n edilmiş patent başvurularından edindiği teknik veya uygun diğer
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enformasyonlara ulaşılmasını sağlayacak hizmet birimlerini kurabilir (bu
Maddede "enformasyon hizmetleri" olarak adlandırılmıştır.)
2) Uluslararası Büro, bu enformasyon hizmetlerini ya kendisi doğrudan
doğruya ya da bir veya bir kaç Uluslararası Araştırma Kuruluşu aracılığıyla
veya bu konuda anlaşma yapabileceği ulusal ve uluslararası kuruluşlar
yoluyla sunar.
3) Enformasyon hizmeti eri,özeli i ki e gelişmekte olan Antlaşma
Devletlerine genel olarak ulaşılabilen Know-how dahil teknik deneyim ve
teknolojik bilgiyi elde edebilmeyi sağlayacak biçimde sunulur.
4) Enformasyon hizmetlerinden, Antlaşma Devleti Hükümetleri ve
Antlaşma Devletlerinin uyruğunda olan veya bir Antlaşma Devletinde
ikametgahı bulunan kişiler yararlanabilir. Birlik' Kurulu bu hizmetlerinden
diğer kişilerin de yararlanmasını da kararlaştırabilir.
5) a) Antlaşma Devletleri Hükümetleri için yapılan her hizmet
maliyeti karşılığı yapılır; Antlaşma Devleti Hükümeti, gelişmekte olan bir
ülke ise , aradaki fark Antlaşma Devleti Hükümeti olmayan alıcılardan elde
edilen karla veya Madde 51/4'de sözü geçen türdeki olanaklarla
kapatılabiliyorsa maliyetinin altında verilebilir.
b) (a) bendi anlamında maliyetten, bir ulusal kurum veya bir
Uluslararası Araştırma Kuruluşu'nun görevlerinin normal bir şekilde yerine
getirirken her halükarda harcaması gerekenden fazla yaptığı harcama miktarı
anlaşılır.
6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ayrıntılar, Birlik Kurulu
kararıyla veya belirlediği çerçevede bu amaç için tayin edebileceği çalışma
gruplarının kararıyla düzenlenir.
.
7) Birlik Kurulu gerekli gördüğünde, 5. fıkrada öngörü len finanse
etme olanaklarına ek olarak finans önlemleri önerebilir.
Madde 51
Teknik Yardım
1) B i r l i k Kurulu, teknik yardım i ç i n b i r komisyon kurar (bu madde de
komisyon olarak a d l a n d ı r ı l ı r ) .
2) a) Komisyon'un ü y e l e r i , Antlaşma Devletleri arasından s e ç i l i r .
Gelişmekte olan ülkelerin uygun b i r şekilde temsil edilmeleri temin
edilme!idır.
.
b) Genel Müdür kendi i n s i y a t i f i i l e veya komisyonun istemiyle
gelişmekte olan ülkelere teknik yardımla i l g i l e n e n devletlerarası
organizasyonları t e m s i l c i l e r i n i komisyon çalışmalarına davet eder.
3) a) Komisyon'un görevi, Antlaşma Devletleri arasındaki gelişmekte
olan ülkelerde ulusal ve bölgese] düzeyde patent sistemlerini
geliştirmelerinde onlara teknik yardımda bulunarak yönlendirmek ve
denetlemektir.
b) Teknik yardım, diğer şeylerin yanısıra, uzman y e t i ş t i r m e y i ,
b i l i r k i ş i l e r göndermeyi, öğrenim ve çalışma araçlarının sağlanmasını
kapsar.

v
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4) Bu Maddeden kaynaklanan faaliyetlerin finanse edilmesi açısından
Uluslararası Büro bir taraftan uluslararası finans organizasyonlarıyla,
devletlerarası kuruluşlarla ve teknik yardımla ilgilendikleri ölçüde
özellikle Birleşmiş Milletler ve onun alt organları ve özel
organizasyonlarla ve diğer taraftan teknik yardımı kabul eden Devlet
Hükümetleriyle Antlaşmalar yapmaya çalışacaktır.
5) Bu Maddenin uygulanmasına ilişkin ayrıntılar, Birlik Kurulu
kararıyla ve bu Kurulun belirlediği çerçevede bu amaç için tayin
edebileceği çalışma gruplarının kararıyla düzenlenir.
Madde 52
Antlaşmanın Diğer Hükümleriyle Olan İlişkiler
Bu kısım bu Antlaşmanın diğer kısımlarındaki finans hükümlerini
etkilemez. Bu hükümler,bir önceki kısım ve onun uygulanmasına tatbik
edilmez.
BEŞİNCİ KISIM
İdari Hükümler
Madde 53
Birlik Kurulu
1) a) Birlik Kurulu, Madde 57/8 saklı kalmak üzere, Antlaşma Dev
letlerinden oluşur.
b) Her bir Antlaşma Devletinin Hükümeti, yardımcılar, danışmanlar
ve uzmanlar tarafından desteklenecek olan bir delegece temci! edilir.
2) (a) B i r l i k Kurulu
i ) B i r l i ğ i n g e l i ş t i r i l m e s i ve muhafazasıyla i l i g i l i tüm hususlarla
ve bu Antlaşmanın t a t b i k i y l e i l g i l e n i r .
i i ) Bu Antlaşmanın diğer hükümleriyle kendisine verilen görevleri
yerine g e t i r i r ;
i i i ) Revizyon konferanslarının h a z ı r l ı ğ ı i ç i n Uluslararası Büro'ya
talimatlar verir;
iv) Genel Müdür'ün B i r l i k l e i l g i l i f a a l i y e t l e r i n i ve r a p o r l a r ı n i
inceler onaylar,, ona.Birliğin yetki alanına giren hususlarda amaca uygun
her t ü r l ü t a l i m a t ı v e r i r ;
v) Fıkra 9'a göre, tayin edilen İcra Komisyon'unun raporlarını ve
f a a l i y e t l e r i n i inceler ve onaylar, komisyona t a l i m a t l a r v e r i r ;
vi) Programı tespit eder, B i r l i ğ i n üç y ı l l ı k bütçesini yapar ve
hesaplarını onaylar;
v i i ) B i r l i ğ i n mali hükümlerini düzenler;
v i i i ) B i r l i ğ i n amaçlarına uygun gördüğü komisyon ve çalışma
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guruplarını kurar;
ix) Antlaşma Devleti olmayan hangi d e v l e t l e r i n ve 8 . f ı k r a saklı
kalmak üzere hangi devletlerarası ve uluslararası resmi n i t e l i k t e olmayan
organizasyonların, oturumlarına gözlemci olarak k a t ı l a b i l e c e k l e r i n i
belirler;
x) B i r l i ğ i n amacını destekleyici n i t e l i k t e her t ü r l ü f a a l i y e t t e
bulunur.
b) Organizasyon tarafından yönetilen diğer B i r l i k l e r i de i l g i 
lendiren sorunlar hakkında B i r l i k Kurulu organizasyonun Koordinasyon
Komisyonu'nu dinlendikten sonra karar v e r i r .
3) Bir delege, sadece b i r devleti temsil e d e b i l i r ve sadece b i r devlet
adına oy k u l l a n a b i l i r .
4) Her b i r Antlaşma Devletinin tek b i r oyu vardır.
5) a) Antlaşma D e v l e t l e r i n i n y a r ı s ı , y e t e r l i sayıyı oluşturur..(karar
alabilmek i ç i n en az sayı)
b) Yeterli sayıya varılmazsa, B i r l i k Kurulu-kendi prosedürünü
i l g i l e n d i r e n kararlar hariç Yönetmelikte öngörüldüğü üzere yapılan y a z ı l ı
prosedür sonucu yeter sayı ve gerekli çoğunluk sağlanabildiği t a k t i r d e
sonuç doğurabilen kararlar v e r e b i l i r .
6) a) B i r l i k Kurulu, k a r a r l a r ı n ı Madde 47/2 (b),Madde 58/2 ( b ) , Madde
58/3 Madde 61/2 (b) saklı kalmak üzere verilen oyların 2/3 çoğun
luğuyla a l ı r .
b) Çekimser oylar hesaba katılmaz.
7) Sadece İ k i n c i Kısmın bağlayıcı olduğu d e v l e t l e r l e i l g i l i olan
konular i ç i n f ı k r a 4,5,6 da Antlaşma Devletlerine yapılan her t ü r l ü yollama
bu kısma bağlı d e v l e t l e r l e yapılan yollama s a y ı l ı r .
.
8) Uluslararası Araştırma Kuruluşu veya Uluslararası Geçici
İncelemeyle Görevli Kuruluş olarak kabul edilmiş olan her b i r
devletlerarası organizasyon B i r l i k Kurulu'na gözlemci olarak k a t ı l a b i l i r . ..•
9) Antlaşma Devletlerinin sayısı 40'ı geçerse, B i r l i k Kurulu b i r İcra
Komisyon'u kurar. Bu Antlaşma ve Yönetmelikte icra Komisyonu'na yapılan
yollamalar, bu komisyonun t e ş k i l edildikten sonrası i ç i n anlaşılmalıdır.
10) İcra Komisyon'u kurulana kadar, B i r l i k Kurulu, program ve 3 y ı l l ı k
bütçe planı çerçevesinde Genel Müdür tarafından h a z ı r l ı ğ ı yapılan y ı l l ı k
programları ve y ı l l ı k bütçe planlarını ortaya koyar.
11) a) B i r l i k Kurulu, Genel Müdür'ün çağrısı üzerine olağanüstü haller
dışında i k i yılda b i r olağan t o p l a n t ı s ı n ı organizasyonun Genel Kurulu g i b i ,
aynı t a r i h ve aynı yerde yapar.
.
b) Antlaşma Devletlerinin 1/4 ü veya İcra Komisyonu (kurulduktan
sonra) talep ederse, Genel Müdür'ün çağrısı üzerine B i r l i k Kurulu
olağanüstü toplantı yapar.
12) B i r l i k Kurulu, kendisi i ç i n b i r iç tüzük yapar.
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Madde 54
İcra Komisyonu
1) İcra Komisyonu, B i r l i k Kurulu'nca kurulduktan sonra, aşağıdaki
hükümlere bağlı o l u r .
2) a) Madde 57/8 saklı kalmak üzere, îcra Komisyonu B i r l i k Kurulu
tarafından, üye devletler arasından seçilen devletlerden oluşur.
b) îcra Komisyonu'na üye her b i r Devletin Hükümeti, yardımcılar,
danışmanlar ve uzmanlar tarafından desteklenecek olan b i r delege tarafından
temsil e d i l i r .
3) İcra Komisyonu'na üye d e v l e t l e r i n s a y ı s ı , B i r l i k Kuruluna üye
d e v l e t l e r i n sayısının 1/4'ü kadardır. Sandalye dağılımının hesaplanmasında,
4'e bölündükten sonra kalan kısım hesaba katılmaz.
4) B i r l i k Kurulu, îcra Komisyon'u üyelerinin seçiminde, uygun b i r
coğrafi dağılıma dikkat eder.
5) a) icra Komisyon'u üyeleri görevlerini,seçilmiş oldukları B i r l i k
Kurulu t o p l a n t ı s ı n ı n bitiminden, B i r l i k Kurulu'nun bunu takip eden olağan
t o p l a n t ı s ı n ı n bitimine kadar.yapar.
b) îcra Komisyon'u üyelerinin en fazla 2/3'ü tekrar s e ç i l e b i l i r .
c) B i r l i k Kurulu, seçimin a y r ı n t ı l a r ı m ve îcra Komisyon'u
üyelerinin muhtemelen tekrar seçilmelerini düzenler.

6) a) îcra Komisyon'u:
i ) B i r l i k Kurulu'nun gündem t a s a r ı s ı n ı h a z ı r l a r ;
i i ) Genel Müdür tarafından hazırlanan program t a s a r ı l a r ı ve
B i r l i ğ i n i k i y ı l ı k bütçe planı hakkında B i r l i k Kurulu'na önerilerde
bulunur.
i i i ) îptal

edilmiştir.

iv) Genel Müdür'ün, periyodik raporları ve hesap kontroluna i l i ş k i n
y ı l l ı k raporları,bunlarla i l g i l i görüşlerini sunar;
v) Genel Müdür tarafından B i r l i ğ i n programının uygulanması i ç i n ,
B i r l i k Kurulu'nun kararları i l e uyum içinde ve B i r l i k Kurulunun i k i olağan
t o p l a n t ı s ı arasında ortaya çıkabilecek durumları
dikkate alarak buna hizmet edecek tüm önlemleri a l ı r ;
v i ) Bu Antlaşma çerçevesinde kendisine verilen tüm görevleri yapar.
b) Organizasyon tarafından yönetilen diğer b i r l i k l e r i de i l 
gilendiren sorunlar hakkında organizasyonun Koordinasyon Komisyonu'nu
dinledikten sonra, îcra Komisyon'u karar v e r i r .
7) a) îcra Komisyon'u, organizasyonun Koordinasyon Komisyonu i l e
mümkünse aym zaman ve yerde Genel Müdür'ün çağrısı üzerine her y ı l olağan
t o p l a n t ı s ı n ı yapar.
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b) îcra Komisyonu'nun üyelerinin 1/4'ü veya başkanının talebi veya
Genel Müdür'ün i n s i y a t i f i i l e Genel Müdür'ün çağrısı üzerine îcra
Komisyon'u olağanüstü toplantısını yapar.
8)
vardır.

a) îcra Komisyonu'na üye devletlerin her b i r i n i n tek b i r oyu

b) îcra Komisyon'u üyelerinin y a r ı s ı , y e t e r sayıyı t e ş k i l eder.
c) Kararlar, verilen oyların basit çoğunluğu i l e a l ı n ı r .
d) Çekimser oylar, hesaba katılmaz.
e) ,Bir delege sadece tek b i r devleti temsil edebilir ve onun
adına oy k u l l a n a b i l i r .
9) îcra Komisyonu'nun üyesi olmayan Antlaşma Devletleri g i b i ,
Uluslararası Araştırma Kuruluşu Ve Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli
Kuruluş olarak tayin edilen devletlerarası kuruluşlar îcra Komisyonu'nun
t o p l a n t ı l a r ı n a gözlemci olarak k a t ı l a b i l i r .
ler.
10) îcra Komisyon'u kendisi i ç i n b i r tüzük hazırlar.
Madde 55
Uluslararası Büro
1) B i r l i ğ i n îdari g ö r e v l e r i , Uluslararası Büro'ca yerine g e t i r i l i r .
2) Uluslararası Büro, B i r l i ğ i n ç e ş i t l i organlarının s e k r e t e r l i k l e r i n i
kurar.
3) Genel Müdür,Biri iğin en yüksek memurudur ve B i r l i ğ i temsil eder.
4) Uluslararası Büro, Yönetmelikçe öngörülen ve Kurul tarafından
k a r a r l a ş t ı r ı l a n b i r Bülten ve diğer yayımları yayınlar.
5) Yönetmelik,Uluslararası Büro, Uluslararası Araştırma Kuruluşları ve
Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluşların görevlerini yerine
g e t i r i r k e n bu Antlaşma uyarınca ulusal kurumların hizmetleri yerine
getireceğini b e l i r l e r .
6) Genel Müdür ve personel arasından onun tarafından seçilen
ü y e l e r , B i r l i k Kurulu'nu ve bu Antlaşma ve Yönetmeliğine göre kurulmuş olan
tüm komisyon ve çalışma gruplarının toplantılarına oy hakkı olmaksızın
k a t ı l ı r l a r . Genel Müdür veya personel arasından onun tarafından belirlenen
b i r üye, bu organların resmi sekreteridir.
7) a) Uluslararası Büro, B i r l i k Kurulu'nun t a l i m a t l a r ı y l a uyum ve
îcra Komisyon'u i l e iş b i r l i ğ i içinde revizyon konferanslarını hazırlar.
b) Uluslararası Büro, revizyon konferanslarının h a z ı r l ı k l a r ı
sırasında devletlerarası veya devletlerarası n i t e l i k t e olmayan uluslararası
organizasyonlarla görüş alış-verişinde.bulunur.
c)' Genel Müdür ve onun tarafından belirlenen k i ş i l e r , revizyon
konferansı müzakerelerinde oy hakkı olmaksızın bulunurlar.
8) Uluslararsı Büro, ona devredilmiş olan tüm diğer görevleri yapar.
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Madde 56
Teknik İşbirliği Komisyonu
1) Birlik Kurulu, teknik işbirliği için bir komisyon kurar (bu maddede
"komisyon" olarak nitelenir).
2) a) Birlik Kurulu komisyonun teşkilini belirler ve üyelerini tayin
eder; bu yapılırken gelişmekte olan ülkelerin eşit bir şekilde temsili
sağlanmalıdır.
b) Uluslararası Araştırma Kuruluşları ve Uluslararası Geçici
İncelemeyle Görevli Kuruluşlar, kendiliğinden komisyon üyesidirler. Böyle
bir kuruluş eğer Antlaşma Devletinin ulusal bir kurumu ise, bu devlet bu
komisyonda ayrıca temsil edilemez.
c) Antlaşma Devletlerinin sayısı buna izin verirse, komisyon üye
tam sayısı kendiliğinden üye sayısının iki mislinden fazla olmalıdır.
d) Genel Müdür kendi insiyatifi i l e veya komisyonun talebi üzerine
i l g i l i organizasyonların temsilcilerini kendilerini ilgilendiren
görüşmelere katılmaları için davet eder.
3) Komisyon tavsiye ve önerilerle,
i) Antlaşmada öngörülen hizmetlerin sürekli iyileştirilmesine,
i i ) Birden çok Uluslararası Araştırma Kuruluş ve Uluslararası
Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluşların mevcudiyeti halinde, inceleme
materyalinde ve çalışma metotlarında mümkün olduğunca en yüksek seviyede
birliğin tesisine ve raporların birlik ve bütünlük gösteren en yüksek
düzeyde hazırlanmasının sağlanmasına ve
i i i ) Birlik Kurulu veya İcra Komisyon'u insiyatifi ile tek bir
Uluslararası Araştırma Kuruluşu'nun tayininde ortaya çıkan teknik
problemlerin çözülmesine, katkıda bulunma görevi vardır.
4) Her Antlaşma Devleti ve i l g i l i uluslararası organizasyon,
komisyonun yetki alanına giren konulara ilişkin olarak komisyona yazılı
sorular yöneltebilir.
- ,
5) Komisyon, tavsiye ve önerilerini Genel Müdür'e veya onun kanalıyla
Birlik Kurulu'na,îcra Komisyonu'na veya tek tek Uluslararası Araştırma
Kuruluşlarına veya Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluşlara ve
tüm yada tek tek Başvuru Kurumlan'na yöneltebilir.
6) a) Genel Müdür her halükarda komisyonun tüm tavsiye ve
önerilerinin metnini İcra Komisyonu'na i l e t i r . Kendisi buna ilişkin görüş
bildirebilir.
b) İcra Komisyon'u bu komisyonun tavsiye, öneri veya herhangi
başka önlemleriyle i l g i l i görüş bildirebilir ve komisyondan onun görev
alanındaki problemleri incelemesini ve rapor etmesini isteyebilir. İcra
Komisyon'u bu komisyonun tavsiyesini.önerilerini ve raporunu, konuya
ilişkin görüşleriyle biriikte,Biriik Kurulu'na bildirebilir.
7) tcra Komisyonu'nun kuruluşuna kadar, 6.fıkrada İcra Komisyonu'na
yapılan yollamalar,Biriik Kurulu'na yapılmış sayılır.
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8) Komisyon prosedürüne ilişkin ayrıntılar, Birlik Kurulu kararıyla
belirlenir.
Madde 57
Mali Hükümler
1) a) Birliğin bir bütçe planı vardır.
b) Birliğin bütçe planı, Birliğin gelir ve giderlerini ve orga
nizasyon tarafından yönetilen birliklerin bütçelerindeki ortak giderlerine
yaptığı katkıyı kapsar.
c) Birliklerin ortak giderleri, sadece birliğin değil, organizas
yon tarafından yönetilen diğer birliklerden bir veya bir kaçı tarafından
yapılan harcamalardır. Birliğin bu ortak giderlere katkısı, onun bunlardan
sağladığı menfaatler ölçüsündedir.
2) Birliğin bütçe planı,organizasyon tarafından yönetilen diğer
birliklerin bütçe planlarının nazarı dikkate alınması gereğine uygun olarak
yapılır.
,
3) 5.fıkra saklı kalmak üzere,Birliğin bütçe planı, aşağıdaki
gelirleri kapsar:
i) Uluslararası Büro'nun Birlik çerçevesindeki hizmetleri için
alınan ücret ve katkılar,
ii) Satışlardan elde edilen gelirler ve Uluslararası Büro'nun
Birliği ilgilendiren yayınlardan sağladığı diğer gelirler,
iii) Bağışlar, ölüme bağlı tasarruflardan ve diğer karşılıksız
kazandırmalardan edindikleri,
iv) Kira gelirleri, faiz gelirleri ve diğer çeşitli gelirler.
4) Uluslararası Büro'nun hizmetleri için alınan ücret, katkılar ve
yaptığı yayın ücretleri, Uluslararası Büro'nun Antlaşmanın yürürlüğü ile
bağlantılı olarak normal koşullar altında tüm masraflarını karşılayacak
düzeyde tespit edilir.
5) a) Bir bütçe yılı, açık verirse (b) ve (c) bentleri saklı kalmak
üzere üye devletler bu açığın kapatılması için ek ödemede bulunabilirler.
b) Her bir Antlaşma Devletinin bu ek ödentisinin miktarı, Birlik
Kurulu tarafından bu devletlerin her birinde ilgili yılda yapılan
uluslararası başvuruların sayısı gözönüne alınmak suretiyle tespit edilir.
c) Şayet, bir açığın veya bunun bir kısmının geçici olarak
kapatılması olanağı varsa, Birlik Kurulu, Antlaşma Devletlerinden ek bir
ödenti istemeksizin açığın geçici olarak devrine karar verebilir.
d) Birliğin mali durumu elverirse, Birlik Kurulu (a) bendine göre,
ek ödentileri Antlaşma Devletlerine geri ödeyebilir.
e) Bir Antlaşma devleti, Birlik Kurulu tarafından tesbit edilen
muaceliyet tarihinden itibaren 2 yıl içinde (b) bendine göre ödemede
bulunmadıysa, Birliğin her hangi bir organında oy hakkım kulanamaz. Ancak
3irl iğin her bir organı böyle bir devlette şayet ödemedeki temerrütü
kaçım İması mümkün olmayan olağanüstü sebeplere dayandığına inandığı sürece
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ve bu inancını sürdürdüğü sürece, bu organda oy hakkı kullanmasını izin
verebilir.
6) Yeni hesap yılının başlangıcından önce, bütçe planı kararlaştırılamazsa, önceki yılın bütçe planı mali hükümlere uygun olarak
sürdürülür.
7) a) Birlik her bir Antlaşma Devletinin bir kereye mahsus öden
tilerinden oluşan işletme sermayesi fonuna sahiptir. Birlik kurulu, fon
artık yeterli olmazsa, onu yükseltmek için önlemler alır. Fonun ihtiyaç
duyulmadığı için kullanılmıyan kısmı,geri iade edilir.
b) her Antlaşma Devletinin bu fona bir kereye mahsusu yaptığı
ödemenin miktarı veya bunun yükseltilmesine olan katkısı, Birlik Kurulu'nca
fıkra 5/b'de belirtilmiş mülahazalara benzer esaslara dayanılarak
belirlenir.
c) Ödeme şartları, Genel Müdür'ün teklifi ve organizasyon
koordinasyon Komisyonu'nun dinlenmesinden sonra,Birlik Kurulu'nca
belirlenir.
d) Geri ödemeler, ödeme tarihleri de dikkate alınarak, her
bir Antlaşma Devletinin ödediği miktarlarla orantılı olmalıdır.
8) a) Organizasyonun egemenlik alanında ikametgahın bulunduğu devlet
ile ikametgah hakkında imzalanan anlaşmada işletme sermayesi fonunun
yetmemesi durumunda bu devletin ek ödenti yapacağı öngörülmelidir.Bu ek
ödentilerin miktarı ve hangi şartlar altında verileceği,her halükarda, bu
devlet ile organizasyon arasındaki özel anlaşmaların konusudur. Bu
devlet,ek ödentiler yaptığı sürece, Birlik Kurulu ve icra Komisyonu'nda
kendiliğinden bir sandalyeye sahiptir.
b) (a) bendinde belirtilen devlet ve organizasyon ek ödenti
yapılmasına ilişkin yükümlülüğü yazılı bir resmi bildirimle feshetme
haklarına sahiptir. Fesih, resmi bildirimin yapıldığı yılın bitiminden'
itibaren 3 yıl sonra hüküm ve sonuç doğurur.
9) Hesap kontrolü, mali hükümler uygun olarak bir veya birden çok
Antlaşma Devleti bağımsız hesap uzmanları tarafından yapılır. Bunlar,
rızaları üzerine Birlik Kurulu tarafından belirlenirler.
Madde 58 •
Yönetmelik
1) Bu Antlaşmaya eklenen Yönetmelik:
i) Antlaşmanın açıkça Yönetmeliğe yollama yaptığı veya açıkça
belirtildiği veya belirtileceği öngörüldüğü sorunlar,
,ii) teknik idari gerekler, konular veya prosedür,
iii) Antlaşmanın uygulanması amacına uygun münferit kurallar,
hakkında hükümleri kapsar.
2)

a) Birlik Kurulu, Yönetmeliği değiştirebilir.

b) 3.fıkra saklı kalmak üzere değişiklikler verilen oyların 3/4
çoğunluğunu gerektirir.
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3)

a) Yönetmelik,

i) sadece oybirliği ile alınan kararla değiştirilen veya
ii) sadece ulusal kurumu uluslararası Araştırma Kuruluşu veya
Uluslararası Geçici İncelemeyle Görevli Kuruluş olarak faaliyet gösteren
Antlaşma Devleti karşı olmadıkça ve şayet böyle bir kuruluşun görevleri
devletlerarası bir organizasyon tarafından yapılıyorsa, bu organizasyonun
yetkili organlarında diğer üye devletler tarafından bu görev amacıyla
yetkili kılınmış bu organizasyona üye sözleşme devleti karşı çıkmazsa
değiştirilebilen, kurulları belirler.
b) Böyle bir kuralın, ilgili gereklerden ileride hariç tutulması
için (a) bendi (i) ve (ii) de belirtilen şartların her birisi için yerine
getirilmesi gerekir.
c) Bir kuralın gelecekte (a) bendinde getirilen gereklerden
herhangi birine bağlanması için oybirliğiyle kabul edilmesi gerekir.
4) Yönetmelik,Birlik Kurulu gözetimi altında Genel Müdür
tarafından idari kurallar konmasını öngörür.
5) Antlaşma hükümleriyle, Yönetmelik hükümleri arasında uyumsuzluk
varsa, Antlaşma hükümleri öncelik taşır.
ALTINCI KISIM
Uyuşmazlıklar
Madde 59
Uyuşmazlıkların Giderilmesi
Madde 64/5 saklı kalmak üzere. Antlaşmanın veya Yönetmeliğinin
uygulanması vöya yorumlanmasına ilişkin,iki veya daha fazla Antlaşma
Devleti arasındaki her uyuşmazlık, şayet görüşmeler yoluyla giderilemezse,
ilgili devletlerden herbiri başka bir çözüm bulunmadıkça uyuşmazlıkları
Uluslararası Adalet Divanı Statüsü'ne göre, Uluslararası Adalet Divanı'na
bir dava ile getirebilir. Uyuşmazlığı Adalet divanı önüne getiren Antlaşma
devleti, bunu Uluslararası Büro'ya bildirir. Uluslararası Büro, diğer
Antlaşma devletlerini durumdan haberdar eder.
YEDİNCİ KISIM
Revizyon ve Değişiklikler
Madde 60
Antlaşmanın Revizyonu
1) Bu Antlaşma, zaman zaman Antlaşma Devletlerinin özel b i r
konferansında revizyona tabi t u t u l a b i l i r .
2) Revizyon konferansı

ç a ğ r ı s ı , B i r l i k Kurulu tarafından y a p ı l ı r .

3) Uluslararası Araştırma Kuruluşu veya Uluslararası Geçici
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İncelemeyle Görevli Kuruluş olarak tayin edilmiş olan her devletlerarası
organizasyonun revizyon konferansına gözlemci olarak katılmasına izin
verilir.
4) Madde 53/5, 9,11; Madde 55/4-8, Madde 56 ve Madde 57,ya revizyon
konferansınca ya da Madde 61'e göre değiştirilebilir.
Madde 61
Antlaşmanın B e l l i Münferit Hükümlerinin Değiştirilmesi
1) a) Madde 53/5,9,11, Madde 54, Madde 55/4-8, Madde 56 ve Madde 57
i l e i l g i l i d e ğ i ş i k l i k ö n e r i l e r i B i r l i k Kurulu'na üye herbir devlet, İcra
Komisyonu veya Genel Müdür tarafından y a p ı l a b i l i r . .
;
b) Bu öneriler, Genel Müdür tarafından B i r l i k Kurulu'nda
görüşülmeden en az 6 ay önce Antlaşma Devletlerine b i l d i r i l i r .
2) a) B i r i n c i fıkrada b e l i r t i l e n maddelerdeki d e ğ i ş i k l i k l e r hakkında
B i r l i k Kurulu karar v e r i r .
b) Bu karar i ç i n verilen oyların 3/4'ü gerekir.
3) a) B i r i n c i fıkrada b e l i r t i l e n maddelerde yapılan her d e ğ i ş i k l i k ,
d e ğ i ş i k l i k kararının alındığı t a r i h t e k i B i r l i k Kurulu üye devletlerinden
3/4 nün anayasal gereklere uygun olarak d e ğ i ş i k l i k önerisini kabul
e t t i k l e r i n e i l i ş k i n resmi y a z ı l ı b i l d i r i m l e r i n i n Genel Müdürlüğe vardığı
t a r i h t e n itibaren b i r ay sonra yürürlüğe g i r e r .
b) Bu t ü r kabul edilmiş her d e ğ i ş i k l i k , bu d e ğ i ş i k l i ğ i n yürürlüğe
g i r d i ğ i anda B i r l i k Kurulu üyesi her devleti bağlar; ancak, üye d e v l e t l e r i n
mali yükümlerini genişleten b i r d e ğ i ş i k l i k sadece bu d e ğ i ş i k l i ğ i kabul
e t t i ğ i n i resmi b i r şekilde b i l d i r e n d e v l e t l e r i bağlar.
c) (a) bendiyle uyum içinde kabul edilen her d e ğ i ş i k l i k (a)
bendiyle uyum içinde yürürlüğe girdikten s o n r a , B i r l i k Kurulu'nun üyesi olan
tüm d e v l e t l e r i bağlar.
SEKİZİNCİ KISIM
Son Hükümler
Madde 62
Antlaşma Tarafı Olma Olanakları
1) Sınai Mülkiyetin Korunmasına İ l i ş k i n Paris Sözleşmesine üye
d e v l e t l e r i n her b i r i , b u Antlaşmanın şu şekilde;
i ) Onay belgesinin imzalanması ve t e v d i i veya
i i ) katılma belgesinin tevdii i l e t a r a f ı olur.
2) Onay ve katılma belgeleri Genel Müdür'e t e v d i i

edilir.

3) Sınai Mülkiyetin Korunmasına İ l i ş k i n Paris Sözleşmesi'nin üye
Stockholm Metni'nin 24. maddesi, bu Antlaşma'ya uygulanır.
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4) Fıkra 3, bu Antlaşmanın bir Antlaşma Devleti tarafından bu sözü
geçen fıkraya dayanılarak (bir bölgeye) uygulanabilir hale getirilmesi
haline başka bir Antlaşma Devletinin bölgenin bu fiili durumunu kabul
ettiği veya zımnen gözyumduğu anlamında anlaşılamaz.
Madde 63
Antlaşmanın Yürürlüğe Girmesi
1) (a) Üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak üzere, içlerinden en az 4
devletin ayrıca aşağıda belirtilen koşullardan birini yerine getirmeleri
şartıyla, 8 devletin onay veya katılma belgelerini tevdii tarihinden
itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girer:
i) Bu devlette yapılmış başvuru sayısının Uluslararası Büro'
nun yayınladığı en son yıllık istatistiklere göre,40.000'i aşması,
ii) bu devletin uyruğunda olanlar veya bu devlette ikametgahı
bulunan kişilerin Uluslararası Büro'nun yayınladığı yıllık istatistiklerine
göre, yabancı tek bir devlette en az 1000 başvuruda bulunmuşlarsa,
iii) bu devletin ulusal kurumu,Uluslararası Büro'nun yayınladığı en
yeni istatistiklerine göre, yabancı devletlerin uyruğunda veya bu
.
devletlerde ikametgahı bulunan kişilerin en az 10.000 başvurusunu almışsa.
b) Bu fıkranın uygulanması açısından, "başvuru" kavramı, "faydalı
model başvurularını" kapsamaz.
2) Üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak üzere, Antlaşmanın birinci fıkraya
göre yürürlüğe girmesi sırasında üye olmayan bir devlet için Antlaşma, onay
veya katılma belgesinin tevdii tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe
girer.
'
3) Kısım II ve Antlaşmaya ekli Yönetmeliğin bununla ilgili hükümleri.
en az üç devletin Madde 64/1'e göre, İkinci Kısmın kendileri için bağlayıcı
olmadığını beyan etmeksizin birinci fıkrada belirtilen koşullardan en az
birini yerine getirerek Antlaşmamın üyesi oldukları gün, uygulanabilir
hale gelir. Ancak bu tarih-gün, Antlaşmanın birinci fıkraya göre yürürlüğe
girmesi anından önce olmaz.
Madde 64
ihtirazı' Kayıtlar
1) a) Her devlet,ikinci Kısmın kendileri için bağlayıcı olmadığını
açıklayabilir.
b) (a) bendine göre, beyanda bulunan devletler, sözü geçen kısım
ve Yönetmeliğin ilgili hükümleriyle bağlı değildirler.
2) a).Birinci fıkranın (a) bendine göre bir beyanda bulunmamış
her devlet;
i) uluslararası başvuru ve tercümesinin (öngörüldüğü gibi) bir
nüshasının iletilmesiyle ilgili olarak Madde 39/1 hükmünün kendisi için
bağlayıcı olmadığını,
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ii) Madde 40'da öngörülen yükümlülüğün uluslararası başvuru veya
tercümesinin bir ilanı biçimindeki ulusal prosedürün, kendi ulusal kurumu
veya bu kurum dolayısıyla ertelenmesini-bu kurum Madde 30 ve Madde 38 de
belirtilen yükümlülüklerden kurtulmaksızın-ehgelleyemiyeceğini, beyan
edebilir.
b) Bu tür bir beyanda bulunmuş devi eti er,beyanları ile bağ
lıdırlar.
3) a) İlgili olan her devlet, bir uluslararası başvurunun ilanının
gerekli olmadığını beyan edebilir.
b) Uluslararası başvuru, rüçhan tarihinden itibaren 18 ayın
bitiminde (a) bendine göre beyanda bulunmuş devletleri,Bell i Edilmiş Devlet
olarak kapsamış bulunmaktaysa, Madde 21/2'ye göre başvurunun ilanı
yapılmaz.
c) Uluslararası başvuru, (b) bendinde belirtilen durumda ise buna
rağmen Uluslararası Büro tarafından;
i) Başvuru sahibinin Yönetmelik hükümlerine uygun talebi üzerine,
ii) Uluslararası başvuruya dayanan bir ulusal başvuru veya bir
patent (a) bendine-göre beyanda bulunmuş bir Belli Edilmiş Devletin ulusal
kurumu veya böyle bir kurum vesilesiyle ilan edilmişse, bu ilandan sonra
gecikmeksizin ve fakat rüçhan tarihinden sonraki 18 aylık sürenin dolması
şartıyla, ilan edilir.
4) a) Ulusal hukukuna göre patentlere, tekniğin durumuyla ilgili
olarak ilan tarihinden önceki zamanı esas alan ve ancak Sınai Mülkiyetin
Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi'ne göre, tekniğin durumunu belirleme
bakımından öngörülen rüçhan tarihini, bu devletteki gerçek başvuru tarihi
ile eş tutmayan her devlet, Belli Edilmiş Devlet olarak tayin edildiği bir
uluslararası başvurunun bu devlet dışında yapılması durumunda-bu başvuruyutekniğin durumunu tespit bakımından bu devlette fiilen yapılmış başvuru ile
eş tutmayacağını beyan edebilir.
b) (a) bendine göre, beyanda bulunmuş bir devlet, bu ölçüde Madde
11/3'e bağlı değildir.
c) (a) bendine göre beyanda bulunan bir devlet, aynı zamanda
yazılı olarak kendisinin Belli Edilmiş Devlet olarak tayin edildiği
uluslararası başvuruların hangi koşul ve zamanda bu devlette tekniğin
durumuna ait olduğunu bildirir. Bu beyan, her zaman Genel Müdür'e yapılan
resmi bir bildirimle değiştirilebilir.
5) Her devlet, Madde 59'a bağlı olmadığını beyan edebilir. Bu tür bir
beyanda bulunmuş Antlaşma Devleti ile diğer bir Antlaşma Devleti arasındaki
uyuşmazlıklara, Madde 59 uygulanmaz.
6) a) Bu maddeye göre yapılan her açıklama, yazılı olarak ya
pılır. Böyle bir açıklama, Antlaşmanın imzalanması veya onay ve katılma
belgesinin tevdii anında veya 5. fıkrada sözü geçen durum hariç daha
sonraki bir zamanda Genel Müdür'e resmi bir bildirimle yapılabilir. Böyle
bir resmi bildirim durumunda,bu beyan Genel Müdür'ün resmi bildirimi aldığı
günden 6 ay sonra- hüküm doğurur ve bu beyan sözü edilen 6 aylık süre
dolmadan yapılan uluslararası başvurular için hüküm doğurmaz.
b) Bu Maddeye göre yapılan bir beyan, Genel Müdür'e verilecek bir
bildirimle ve her zaman geri alınabilir. Bu geri alım, Genel Müdür'ün
bildirimi aldığı günden üç ay sonra hüküm doğurur ve bu geri alım üç aylık
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sürenin bitiminden önce yapılan uluslararası başvurular için fıkra 3'e göre
yapılan beyanların geri alınma durumlarında hüküm doğurmaz.
7) Bu Antlaşmaya ilişkin 1-5. fıkrada belirtilen ihtirazı kayıtlar
dışında diğer ihtirazi kayıtlar caiz değildir.
Madde 65
Kademeli Uygulama
1) Uluslararası Araştırma Kuruluşu veya Uluslararası Geçici
İncelemeyle Görevli Kuruluşlar ile yapılan anlaşmada geçici olarak bu
kuruluşun işleme koyacağı uluslararası başvuruların tür ve sayısının
sınırlandırılması öngörülüyorsa, Birlik Kurulu, Antlaşma'nın ve
Yönetmeliğin belli uluslararası başvuru gruplarına kademeli olarak
uygulanması için gerekli önlemleri alır. Bu hüküm, Madde. 15/5'e göre,
uluslararası araştırma tipi için yapılan talep için de uygulanır.
2) Birlik Kurulu, birinci fıkra saklı kalmak üzere uluslararası
başvuru ve uluslararası geçici inceleme taleplerinin yapılmaya
başlanabileceği tarihleri tespit eder. Bu tarihler, somut duruma gö
re, ya Madde 63/1 'e göre bu Antlaşmanın yürürlüğe girmesıneden 6 ay ve
ya Madde 63/3'e göre ikinci Kısmın bağlayıcı olmasını takip eden 6
ay sonrası için tespit edilmiş olamaz.
Madde 66
Fesih
1) Her Antlaşma Devleti bu Antlaşmayı
yazılı bir bildirimle feshedebilir.

Genel Müdür'e muhatap resmi

2) Fesih, Genel Müdür'e resmi bildirimin ulaşmasından 6 ay sonra hüküm
doğurur. Bu fesih, uluslararası başvuru sözü geçen 6 aylık süre geçmeden
yapılmış ve fesheden devlet bu süre dolmadan yapılan bir seçme beyanı ile.
seçilmişse, fesheden devlette uluslararası başvurunun hükümlerine halel
gelmez.
Madde 67
, İmzalar ve D i l l e r
1)
a) Bu Antlaşma, aynı derecede bağlayıcı olan İ n g i l i z c e ve
Fransızca d i l l e r i n d e hazırlanmış orjinal b i r metinde imzalanır.
b) Resmi metinler i l g i l i hükümetlerle görüşmelerden sonra,
Almanca,Japonca,Portekizce,Rusça ve İspanyolca d i l l e r i n d e veya
B i r l i k Kurulu'nun bel i r i i y e b i l e c e ğ i diğer .dillerde Genel Müdür tarafından
yayınlanır.
2) Bu Antlaşma 31 Aralık 1970 t a r i h i n e kadar Vasington'da imzaya
açıktır.
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Hadde 68
Tevdii
1) Bu Antlaşma'mn orjinal metni, imza süresinin geçmesinden sonra
Genel Müdür'e tevdii edilir.
2) Genel Müdür, bu Antlaşma ve bu Antlaşmaya eklenen Yönetmeliğin '«
kendisi tarafından onaylanmış iki nüshasını Sınai Mülkiyetin korunmasına
ilişkin Paris Sözleşmesine üye tüm devletlerin ve isteyçn başjca devletleri
hükümetlerine gönderir.
'
3) Genel Müdür, bu Antlaşmayı Birleşmiş Milletler Sekreteri iği'nda
kayıt etirir.
4) Genel Müdür, bu Antlaşma veya Yönetmelikteki her değişikliğin
kendisi tarafından onaylanan iki nüshasını tüm Antlaşma Devletleri.
Hükümetlerine ve talep edildiği taktirde başka bir devlet hükümetine
gönderir.
Madde €9
Resmi Bildirimler
Genel Müdür, Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin.Paris Sözleşmesine
üye tüm devletlerin hükümetlerine:
i) Madde 62'ye göre imzayı,
ii) Onay veya katılma belgelerinin Madde 62'ye göre tevdiini
iii) Antlaşmanın yürürlük tarihini ve Madde 63/3'e göre İkinci
Kışımın bağlayıcı olduğu tarihi,
iv) Madde 64/1-5'e göre yapılmış beyanları,
v) Madde 64/6 (b) ye göre beyanların geri alınmalarını,
vı) Madde 66'ya göre bildirilmiş fesihleri ve
vii) Madde 31/4 'e göre yapılan beyanları, bildirir. . ' ,
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PATENT İŞBÎ.RLİÖÎ ANTLAŞMASI'NA DAİR YÖNETMELİK*
(BU YÖNETMELİK

TEMMUZ 1992'DEN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTEDİR)

* 19 Haziran 1970'de imzalanmış ve 14 Nisan 1978, 3 Ekim 1978, 1 Mayıs
1979, 16 Haziran 1980, 26 Eylül 1980, 3 Temmuz 1981, 10 Eylül 1982,
4 Ekim 1983, 3 Şubat 1984, 28 Eylül 1984, 1 Ekim 1985, 12 Temmuz 1991 ve
2 Ekim 1991 tarihinde tadil edilmiştir.
İÇİNDEKİLER

Kısım A: GİRİŞ HÜKÜMLERİ:
Madde 1

1
Madde 2
2
2
2

1
1
2
2

2.3

Kısaltılmış İfadeler
Kısaltılmış İfadelerin Anlamı
Bazı Sözcüklerin Yorumu
"Başvuru Sahibi"
"Vekil"
2.mükerrer "Ortak Temsilci"
"İmza"

Kısım B: ANTLAŞMANIN I. BÖLÜMÜYLE İLİŞKİLİ YÖNETMELİK MADDELERİ
Madde 3
Başvuru İsteöi (Biçim)
3.1
Başvuru istek Formu
3.2
Formların Sağlanması
3.3
Kontrol Listesi
3.4
. Ayrıntılar
Madde 4
Başvuru İsteği (İçerikler)
4.1
Zorunlu ve isteğe Bağlı İçerikler; İmza
4.2
Dilekçe
4.3
Buluş Başlığı
4.4
İsimler ve Adresler
4.5
Başvuru Sahibi
4.6
Buluş Sahibi
4.7
Vekil
4.8
Ortak Temsilci
4.9
Devletlerin Belli Edilmesi
4.10
Rüçhan Talebi
4.11
Daha Önce Yapılan Araştırmaya Atıf
4.12
Belirli Koruma Çeşitlerinin Seçimi
4.13
Asıl Başvurunun ya da Asıl Patentin Belirlenmesi
4.14
Devam ya da Kısmen-Devam
4.15
İmza
4.16
Belirli Sözcüklerin Tercümesi ya da Alfabe
Değişikliği
4.17
Ek Hususlar
^
<-'^r.^';î^-î>,

Madde 5
Tarifname
5.1
Tarifname Şekli
5.2
Nükleotid ve/veya Amino Asit Dizisi Açıklaması ..
\

'».'".
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Madde 6
İstemler
6.
İstemlerin Sayısı ve Numaralandırılması
6.
Uluslararası Başvurunun Diğer Kısımlarına A t ı f l a r
6.
İstemde Bulunma Şekli
6.
Bağımlı İstemler
6.
Faydalı Modeller
Resimler
Madde 7
7.1
Akış Sayfaları ve Diyagramlar
Süre
7.2
Özet
Madde 8
8.1
Özetin İçeriği ve Biçimi
8.2
Şekil
Yazmada Yol Gösterici prensipler .
8.3
Kullanılmayacak İfadeler vs.
Madde 9
9.1
Tanımlama
Uygunsuzluk Halinin Belirtilmesi
9.2
21(6) Sayılı Antlaşma Maddesine Atıf
9.3
Terminoloji ve İşaretler'
Madde 10.
10.1
Terminoloji ve İşaretler
Tutarlılık
10.2
Madde 11
Uluslararası Başvurunun Fiziksel Gerekleri
Suret Sayısı
11 1
11 2
Çoğaltma Açısından Uygunluk
11 3
Kullanılacak Malzeme
11 4
Ayrı Sayfalar, vs.
Sayfa Boyutu
11 5
Marjlar
11 6
Sayfaların Numaralandırılması
11 7
11.8
Satırların Numaralandırılması
11.9
Metnin Yazılışı
11.10
Metin İçindeki Resimler, Formüller ve Tablolar
11.11
Resimlerdeki Sözcükler
11.12
Değiştirmeler, vs.
11.13
Resimler için Özel Gerekler
11.14
Daha Sonraki Belgeler
Madde 12
Uluslararası Başvurunun Dili
12.1
Kabul Edilen Diller
12.2
Uluslararası Başvurudaki Değişikliklerin Dili
Buluşun Bütünlüğü
Madde 13
13.1
Bütünlük Gereği
13.2
Buluşun Bütünlüğü Gereğinin Yerine Getirildiği
Farzedilen Durumlar
13.3
İstemde Bulunma Şeklinin Buluşun Bütünlüğüne
Etki Etmediğinin Saptanması
13.
Bağımlı İstemler
13.
Faydalı Model
2.mükerrer Mikrobiyolojik Buluşlar
Madde 13
13
2.mükerrer .1 Tanımlama
13
2.mükerrer .2 Atıflar (Genel)
13
2.mükerrer .3 Atıflar; İçerik, Atıf ya da
Belirtmenin Metne Katılmasındaki Hatalar
2.mükerrer .4 Atıflar: Belirtmelerin Verilme Zamanı
13
2.mükerrer .5 Bir ya da Daha Çok Belli Edilmiş
13
Devlet için Atıflar ve Belirtmeler; Belli Edilmiş
Farklı Devletler için Farklı Tevdiler; İsmi
Verilenden Başka Tevdi Merciilerinde Bulunan
Tevdiler
13
2.mükerrer .6 Numunelerin Tedariki
13
2.mükerrer .7 Ulusal Gerekler: Tebliğ ve Yayımlama
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Madde 13

13
13
Madde 14
14.1
Madde 15
15.1
15.2
15.3
15.4.
15.5
15.6
Madde 16
16.1
16.2
16.3
Madde 16

16
16
Madde 17
17.1
17.2
Madde 18
18.1
18.2
18.3
18.4
Madde 19
19.1
19.2
19.3
Madde 20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
Madde 21
21.1
Madde 22
22.1
22.2
22.3
Madde 23
23.1
. Madde 24

\s

\

24.1

24.2

3.mükerrer Nükleotid ve/veya Amino Asit Listeleri
3.mükerrer. 1 Uluslararası Kuruluşlar için Dizi
Listeleri
3.mükerrer .2 Belli Edilmiş Kurum için Dizi
Listeleri
Havale Harcı
Havale Harcı
Uluslararası Harç
Temel Harç ve Belli etme Harcı
Miktarlar
Ödeme Şekli
Ödeme Zamanı
4.9(c) Sayılı Yönetmelik Maddesi Usulünce Harçlar
Geri Ödeme
Araştırma Harcı
v
Harç İsteme Hakkı
•
Ger\ Ödeme
Kısmen Geri Ödeme
2.mükerrer Harçların Ödenmesi İçin. Sürenin
Uzatılması
2.mükerrer .1 Başvuru Kurumu Tarafından Çağrıda
Bulunma
2.mükerrer .2 Geç Ödeme Harcı
Rüçhan Belgesi
Daha Önceki Ulusal Başvurunun Suretinin
Teslim Edilme Zorunluluğu
Suretlerin Temin Edilmesi
Başvuru Sahibi
îkamet Adresi
Milliyeti
İki ya da Daha Çok Başvuru Sahibi
Başvuru Sahiplerine Uygulandığı Haliyle Ulusal
Hukuk Kapsamındaki Gerekler Hakkında Bilgi
Yetkili Başvuru Kurumu
Başvurunun Yapılacağı Yer
îki ya da Daha Çok Başvuru Sahibi
Başvuru Kurumunun Görevlerindeki Vekaletin Yayım
Uluslararası Başvurunun Alınması
Tarih ve Numara
Farklı Günlerde Alınma
Düzeltilmiş Uluslararası Başvuru
11(1) Sayılı Hüküm Usulünce Saptama
Olumlu Saptama
Düzeltme Çağrısı
Olumsuz Saptama
Başvuru Kurumunun Hatası
Başvuru Sahibi için Tasdikli Suret
Suretlerin Hazırlanması
Başvuru Kurumunun Sorumluluğu
Tescil Suretinin Havalesi
Prosedür
[îptal Edilmiştir]
12(3) Sayılı Antlaşma Maddesi Usulünce Süre
Araştırma Suretinin Havalesi
Prosedür
Uluslararası Büronun Tescil Suretini Alması
[îptal Edilmiştir]
Kayıt Suretinin Alındığının Tebliği
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•
Madde 25
25.1
Madde 26
26.1
26.2
26.3
26.3
,26.3
26.4
26.5
26.6
Madde 27
27.1
Madde 28
28.1
Madde 29
29.1
29.2
29.3
29.4
Madde 30
30.1
Madde 31
31.1
31.2
Madde 32
32.1
32.2
Madde 32
Madde 33
33.1
33.2
33.3
Madde 34
34.1
Madde 35
35.1
35.2
Madde 36
36.1

\53

Uluslararası Araştırma Kuruluşu Tarafından
Araştırma Suretinin Alınması
Araştırma Suretinin Alınmasının Tebliği
Uluslararası Başvurunun Belirli Unsurlarının
Başvuru Kurumu Nezdinde Kontrol Edilmesi ve
Düzeltilmesi
Kontrol için Süre
Düzeltme için Süre
14(l)(a)(v) sayılı Hüküm Usulünce
Fiziksel Gereklerin Kontrol Edilmesi
2.mükerrer 14(l)(b) sayılı Hüküm Usulünce
Hataların Düzeltilmesine Çağrı
3.mükerrer 3(4)(i) sayılı Hüküm Usulünce Hataların
Düzeltilmesine Çağrı
Prosedür
Başvuru Kurumunun Kararı
Eksik Resimler
Harç Ödemelerinde Eksiklik
Harçlar
Uluslararası Büro Tarafından Fark Edilen Hatalar
Belirli Hatalar Üzerinde Durma
14(1), (3) ya da (4) sayılı Hüküm Usulünce Geri
Çekildiği Farzedilen Uluslararası Başvurular ya da
Tayinler
Başvuru Kurumunun Kararı
[İptal Edilmiştir]
Başvuru Kurumunun Dikkatinin Belirli Hususlara
Çekilmesi
14(4) Sayılı Hüküm Usulünce Beyanatta
Bulunma İsteğinin Tebliği
14(4) Sayılı Hüküm Usulünce Süre
Süre
13 Sayılı Hüküm Usulünce Gerekli Suretler
Suretlerin Talebi
Suretlerin Hazırlanması
Uluslararası Başvurunun Etkilerinin Bazı Halef ,
Devletlere Uzatılması
Uluslararası Başvurunun Halef Devlete
Uzatılması için İstek
Halef Devlete Uzatılmanın Etkileri
2.mükerrer [İptal Edilmiştir]
Uluslararası Araştırma için İlgili
Tekniğin Bilinen Durumu
Uluslararası Araştırma için İlgili Tekniğin
Bilinen Durumu
Uluslararası Araştırma Tarafından Kapsanacak .
Sahalar
Uluslararası Araştırmanın Yönlenimi
Minimum Dokümantasyon
Tanımlama
Yetkili Uluslararası Araştırma Kuruluşu
Sadece Bir Tek Uluslararası Araştırma Kuruluşu
Yetkili Olduğunda
Bir Kaç Uluslararası Araştırma Kuruluşu
Yetkili Olduğunda
Uluslararası Araştırma Kuruluşları için Minimum
Gerekler
Minimum Gereklerin Tanımlanması
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Madde 37
37.1
37.2

Hatalı Başlık ya da Eksik Başlık
Başliğin Olmayışı
Başliğin Oluşturulması

Hatalı Özet ya da Eksik Özet
38. 1 . Özetin Olmayışı
Özetin Oluşturulması
38. 2
Madde 39
17(2)(a)(i) sayılı Hüküm Usulünce Buluş
Konusu
Tanımlama
39 1
Madde 40
Buluşun Bütünlüğünün Olmayışı ^(Uluslararası
Araştırma)
Ödeme Çağrısı
40 1
Ek Harçlar
40 2
Süre
40 3
Madde 41
Uluslararası Araştırmadan Başka Daha Önce
Yapılmış Araştırma
u
Sonuçların Kullanılması Zorunluluğu; Harcın
41 1
Geri Ödenmesi
Madde 42
Uluslararası Araştırma İçin Süre
Uluslararası Araştırma îçin Süre
42 1
Madde 43
Uluslararası Araştırma Raporu
Belirlemeler
43 1
Tarihler
43 2
Sınıflandırma
43 3
43 4
Dil
43 5
Referanslar
43 6
Araştırılan Sahalar
43 7
Buluşun Bütünlüğüyle ilişkili İfadeler
43 8
Yetkili Memur
43 9
Ek Hususlar
43 10
Biçim
Madde 44
Uluslararası Araştırma Raporunun vs. Havalesi
44 1
Rapor ya da Beyanatın Suretleri
44 2
Başlık ya da Özet
44 3
Sözü Edilen Belgelerin Suretleri
Madde 45
Uluslararası Araştırma Raporunun Tercümesi
Diller
45 1
Madde 46
Uluslararası Büro Nezdinde İstemlerin
Değiştirilmesi
46 1
Süre
Başvurulacak Yer
46 2
Değişikliklerin Dili
46 3
Beyan
46 4
Değişikliklerin Biçimi
46 5
Belli Edilmiş Kurumlara Havale
Madde 47
Prosedür
47 1
Suretler
47 2
Diller
47 3
23(2) Sayılı Hüküm Usulünce Sürat Talebi
47 4
Madde 48
Uluslararası İlan
Biçim . .
48 1
İçerikler
v
48 2
Diller
48 3
Başvuru Sahibinin İsteği Üzerine Erken îlan
48 4
Ulusal İlanın Tebliği
48 5
y
B e l i r l i Olguların B i l d i r i l m e s i
48 6
1
Madde 38

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S .Sayısı: 665)

55
Madde 49
49. 1
49, 2
49, 3
49.4
49.5
Madde 50
50. 1
Madde 51
51. 1
51. 2
51'.3
Madde 51
51
51
Madde 52
52.1

22 Sayılı Antlaşma Maddesi Usulünce Suret, Tercüme
ve Harç
Tebligat
Diller
19 Sayılı Hüküm Usulünce Beyanlar;
13 2.mükerrer 4 sayılı Yönetmelik Maddesi
Usulünce Belirtmeler
Ulusal Biçimin Kullanılması
Tercümenin İçeriği ve Tercümenin Fiziksel
Gerekleri
22(3) Sayılı Hüküm Usulünce Uygulama
Uygulamanın Yerine Getirilmesi
Belli Edilmiş Kurumlar Tarafından Sonraki İnceleme
Suretlerin Gönderilmesi için Verilecek Süre
Tebligat Sureti
Ulusal Harcın Ödenmesi ve Tercümenin Temini
için Süre
2.mükerrer 27(1),(2),(6) ve (7) Sayılı Hükümler
Usulünce İzin Verilen Bazı Ulusal Gerekler
2.mükerrer 1 İzin Verilen Belirli Ulusal Gerekler
2.mükerrer 2 Ulusal Gereklere Uyma Fırsatı
Belli Edilmiş Kurumlar Nezdinde İstem, Tarifname
ve Resimlerin Değiştirilmesi
Süre

Kısım C: ANTLAŞMANIN II. BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK MADDELERİ
Madde 53

Madde

Madde

Madde

Madde

53.,1
53..2
53.,3
53.,4
53.,5
53.,6
53.,7
53.,8
53..9
54
54.,1
54.,2
54.,3
54.,4
55
55,.1
55,.2
55,.3
56
56.,1
56..2
56.,3
56,.4
56,,5
57
57,.1
57,,2
57,.3
57,,4
57,.5
57,.6

Dilekçe
Biçim
İçerik
Talep
Başvuru Sahibi
Vekil ya da Ortak Temsilci
Uluslararası Başvurunun Belirlenmesi
Devletlerin Seçimi
İmza
Düzeltmeler ile İlişkili Beyanat
Dilekçe Vermeye Yetkili Başvuru Sahibi
İkamet Adresi ve Tabiyeti
İki ya da Daha Çok Başvuru Sahibi
[İptal Edilmiştir]
Dilekçe Verme Yetkisi Olmayan Başvuru Sahibi
Diller (Uluslararası Geçici İnceleme)
Dilekçenin Dili
Uluslararası Başvurunun Çevirisi
Değişikliklerin Çevirisi
Daha Sonraki Seçim Beyanları
Dilekçeden Sonra Teslim Edilen Seçim Beyanları
Uluslararası Başvurunun Belirlenmesi
Dilekçenin Belirlenmesi
Daha Sonraki Seçim Beyanının Biçimi
Daha Sonraki Seçim Beyanının Dili
îşlem. Harcı
Ödeme Gereği
Miktar
Ödeme Süresi ve Şekli
• Ödememe
[îptal Edilmiştir]
Geri Ödeme
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Madde 58
58.1
58.2
58.3
Madde 59
59.1
59.2
Madde 60
60.1
60.2
Madde 61
61.1
61.2
61.3
-61.4
Madde 62
,62.rl
.62.2
-Madde 63,
63.1
Madde 64 .

/ 64.1
,64,. 2
-64. a
Madde 65' ,

"

65.1
65.2
Madde 66
66.1
66.2
66.3
66.4
66.4
66.5
66.6
66.7
66.8
66.9
Madde 67
67.1
Madde 68
68.1
68.2
68.3
68.4

Geçici inceleme Harcı
Harç isteme Hakkı
Ödememe
Geri Ödeme
Yetkili Uluslararası Geçici inceleme Kuruluşu
31(2)(a) sayılı Hüküm Usulünce Dilekçeler
31(2)(b) sayılı Hüküm Usulünce Dilekçeler
Dilekçe ya da Seçim Beyanlarında Bazı Hatalar
Dilekçedeki Hatalar
Daha Sonraki Seçim Beyanlarındaki Hatalar
Dilekçe ve Seçimlerin Tebliği
Uluslararası Büroya ve Başvuru Sahibine Tebliğ
Seçilmiş Kurumlara Tebliğ
yBaşvuru Sahibi için Bilgi
Gazetede Yayımlanma
Uluslararası Geçici inceleme Kuruluşu için 19
Sayılı Hüküsı»;Usulünce. Değişikliklerin Sureti
,. Dilekçenin Verilmesinden Önce Yapılan
Düzeltmeler ;
.Dilekçenin Verilmesinden Sonra Yapılan
;Düzeltmeler
Uluslararası Geçici inceleme Kuruluşları için
Minimum Gerekler
Minimum Gereklerin Tanımlanması
Uluslararası Geçici inceleme için Tekniğin Bilinen
jDurumu
, , Tekniğin Bilinen Durumu
Yazılı Olmayan Açıklamalar
Yayımlanmış Baiı Belgeler
Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması ya da
Aşikar'Olmama
Tekniğin Bilinen Durumuna Yaklaşım
. Belirleyici Tarih
Uluslararası .Geçici inceleme Kuruluşu Nezdinde
Prosedür
Uluslararası Geçici incelemenin Esası
Uluslararası Geçici inceleme Kuruluşunun ilk
Raporu
Uluslararası Geçici inceleme Kuruluşuna Verilen
Biçimsel Cevap
Değişikliklerin ya da Savların Teslimi için Ek
Fırsat
2.mükerrer. Değişikliklerin ve Savların Ele
Alınması
Değişiklik
Başvuru Sahibi ile Resmi Olmayan iletişimler
Rüçhan Belgesi
Değişikliklerin Biçimi
Değişikliklerin Dili
34(4)(a)(i) sayılı Hüküm Usulünce Buluş Konusu
Tanımlama
Buluşun Bütünlüğünün Olmayışı. (Uluslararası Geçici
İnceleme)
Sınırlama ya da Ödeme için Çağrı Yapılmaması
Sınırlama ya da Ödeme için Çağrı Yapılması
Ek Harçlar .
İstemlerin Yeterince Sınırlandırılmaması
Durumunda Takip Edilecek Prosedür
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Ana Buluş
68,.5
Madde 69
Uluslararası Geçici İnceleme İçin Süre ve Bu
Sürenin Başlangıcı
Uluslararası Geçici İncelemenin Başlangıcı
69,.1
Uluslararası Geçici İnceleme îçin Süre
69,.2
Uluslararası Geçici İnceleme Raporu
Madde 70
Tanımlama
70'.]i
Raporun Esası
70,.2
Belirlemeler
70,.3
Tarihler
70,.4
Sınıflandırma
70,,5
35(2) Sayılı Hüküm Usulünce Beyan
70,..6
35(2) Sayılı Hüküm Usulünce Referanslar
70.,7
35(2) Sayılı Hüküm Usulünce İzahatlar
70,.8
Yazılı olmayan Açıklamalar
70,,9
Yayımlanmış Bazı Belgeler
70,.10
Değişikliklerin Belirtilmesi
70.,11
Bazı Hataların ve Diğer Hususların Belirtilmesi
70.,12
Buluşun Bütünlüğüyle İlişkili Beyanlar
70..13
.70.,14
Yetkili Memur
Biçim
70.,15
Raporun Ekleri
70.,16
Raporun ve Eklerinin Dilleri
70.,17
Uluslararası Geçici İnceleme Raporunun Havalesi
Madde 71
Alıcı Taraflar
71.,1
Referans Yapılan Belgelerin Suretleri
71.,2
Madde 72
Uluslararası Geçici inceleme Raporunun Tercümesi
Diller
72.,1
Başvuru Sahibi İçin Tercümenin Kopyası
72.,2
Tercüme Üzerine Gözlemler
72.,3
Madde 73
Uluslararası Geçici inceleme Raporunun Havalesi
Suretlerin Hazırlanması
73.,1
Havale Süresi
73. 2
Madde 74
Uluslararası Geçici inceleme Raporunun Eklerinin
Tercümesi ve Gönderilmesi
74.,1 Tercümenin tçeriği ve Tercümenin Gönderilmesi için
Süre
Madde 75
[iptal Edilmiştir]
Madde 76
39(1) Sayılı Antlaşma Maddesi Usulünce Suret,
Tercüme ve Harç; Rüçhan Belgesinin Tercümesi
76. 1
[İptal Edilmiştir]
[İptal Edilmiştir]
76. 2
[İptal Edilmiştir]
76. 3
Rüçhan Belgesinin Tercümesi için Süre
76. 4
22.1(g), 49 ve 51 ikinci mükerrer sayılı
76. 5
Yönetmelik Maddelerinin Uygulanması
76. 6
Geçici Şart
Madde 77
39(1)(b) sayılı Hüküm Usulünce Uygulama
Uygulamanın Yerine Getirilmesi
77. 1
Madde 78
Seçilmiş Kurumlar Nezdinde istemler, Tarifname
ve Resimlerin Değiştirilmesi
78. 1
Rüçhan Tarihinden itibaren 19 Ayın Sona
Ermesinden Önce Seçim Yapılmışsa Verilen Süre
78. 2
Rüçhan Tarihinden itibaren 19 Ayın Sona
Ermesinden Sonra Seçim Yapılmışsa Verilen Süre
78. 3
Faydali Model
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Kısım D: ANTLAŞMANIN III. BÖLÜMÜYLE İLİŞKİLİ YÖNETMELİK MADDELERİ
Madde 79

79
Madde 80
80
80
80
80
80
80
80
Madde 81

1
1
2
3
4
5
6
7

81 1
81 2
81 3
Madde 82
82 1
82. 2
Madde 82
82
82
Madde 82
82
Madde 83

83 1
83 2

Takvim
Tarihlerin İfadesi
Sürelerin Hesaplanması
Yıl Olarak İfade Edilen Dönemler
Ay Olarak İfade Edilen Dönemler
Gün Olarak İfade Edilen Dönemler
Yerel Tarihler
Sürenin Tatil Gününde Bitmesi
Belgelerin Tarihi
Çalışma Gününün Sonu
Antlaşmada Sabit Tutulan Sürelerin Yeniden
Düzenlenmesi
Öneri
Birlik Kurulu Kararı
Mektupla Oylama
Posta Hizmetindeki Aksamalar
Postada Gecikme ya da Kaybolma
Posta Hizmetinde Kesilme
2.mükerrer. Bazı Sürelerin Karşılanmasındaki
Gecikmeler Hakkında Belli Edilmiş ya da Seçilmiş
Devletin Özür Kabulü '
2.mükerrer.1 48(2) Sayılı Hükümdeki
"Süre"nin Anlamı
2.mükerrer.2 Hakların ladesi ve 48(2) Sayılı
Hükmün Uygulandığı Diğer Şartlar
3.mükerrer^ Başvuru Kurumu ya da Uluslararası
Büro tarafından Yapılan Hataların Düzeltilmesi
3.mükerrer..1 Uluslararası BasvuruTarihi ve Rüçhan
Talebi İle İlişkili Hatalar
Uluslararası Kuruluşlar Nezdine Çıkma Hakkı
Hakkın Kanıtı
Bilgi

AMTI
M
Kısım E: HİN
ANTLAŞMANIN
V. BÖLÜMÜ İLE İLİŞKİLİ YÖNETMELİK MADDELERİ
1 LnŞrıh\n

Delegasyonların Giderleri
Hükümetlerin Karşıladığı Giderler
84. 1
Madde 85
Kurulda Yeterli sayının Olmaması
Mektupla Oylama
85 1
Gazete
Madde 86
içerikler
86. 1
Diller
86 2
Sıklık
86 3
Satış
86 4
Başlık
86 5
Diğer Ayrıntılar
86 6
Madde 87
Yayınların Suretleri
Uluslararası Araştırma ve Geçici İnceleme
87. 1
Kuruluşları
87 2
Ulusal Kurumlar
Madde 88
Maddelerin Değiştirilmesi
Oybirliğinin gereği
88. 1
[iptal Edilmiştir]
88. 2
Belirli Devletlerin Karşı Çıkmaması Gereği
88. 3
Prosedür
88. 4
Madde 84
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Madde 89
89.1
89.2
89.3

İdari Talimatlar
Saha
Kaynak
Yayın ve Yürürlüğe Girme

Kısım F: ANTLAŞMANIN BİRKAÇ BÖLÜMÜ İLE İLİŞKİLİ YÖNETMELİK MADDELERİ
Madde 90
90.1
90.2
90.3
90.4
90.5
90.6
Madde 90
90
90
90
90
90
90
90
Madde 91
91.1
Madde 92
92.1
92.2
92.3
92.4
Madde 92
92
Madde 93
93.1
93.2
93.3
93.4
Kural 94
94.1
Kural 95
95.1
Kural 96
96.1

Vekiller ve Ortak Temsilciler
Vekilin Atanması
Ortak Temsilci
Vekiller ve Ortak Temsilciler ile ilişkili Olan
ya da Tarafından Gerçekleştirilen Edimlerin
Etkileri
Vekil ya da Ortak Temsilcinin Atanma Şekli
Genel Vekaletname
İptal ve Çekilme
2.mükerrer. Geri Çekmeler
2.mükerrer. 1 Uluslararası Başvurunun
Geri Çekilmesi
2.mükerrer. 2 Tayinlerin Geri Çekilmesi
2.mükerrer. 3 Rüçhan Taleplerinin Geri Çekilmesi
2.mükerrer. 4 Dilekçenin, ya da Seçimlerin
Geri Çekilmesi
2.mükerrer. 5 İmza
2.mükerrer. 6 Geri Çekmenin Etkisi
2.mükerrer. 7 37(4)(b) Sayılı Hüküm Usulünce
Uygulama
Belgelerde Bulunan Açık Hatalar
Düzeltme
Mektuplaşma
Mektup ve İmza Gereği
Diller
Ulusal Kurumlar ve Hükümetierarası Örgütler
Tarafından Yapılan Posta Sevkiyatları
Telgraf, Teleprinter, Faks, ve
Diğer Cihazların Kullanımı
2.mükerrer. Başvuru İsteği ya da Dilekçedeki
Bazı Gösterim Değişikliklerin Kaydedilmesi
2.mükerrer. 1 Değişikliklerin Uluslararası Büro
Tarafından Kaydedilmesi
Kayıt ve Dosyaların Saklanması
Başvuru Kurumu
Uluslararası Büro
Uluslararası Araştırma-ve Geçici İnceleme
Kuruluşları
Çoğaltmalar
Uluslararası Büro ve Uluslararası Geçici İnceleme
Kuruluşu Tarafından Suretlerin Tedarik Edilmesi
Tedarik Etme Zorunluluğu
Tercümelerin Temin Edilmesi
Tercümelerin Suretlerinin Tedarik Edilmesi
Harç Çizelgesi
Yönetmelik Maddelerine Eki i Harç Çizelgesi

Harç Çizelgesi
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KISIM A
GİRİŞ HÜKÜMLERİ
Madde 1
Kısaltılmış İfadeler
1.1 Kısaltılmış İfadelerin Anlamı
(a) Bu Yönetmelik Maddelerinde•, "Antlaşma" sözcüğü Patent
İşbirliği Antlaşması anlamına gelmektedir.
(b) Bu Yönetmelik Maddelerinde, "Bölüm" ve "Madde" sözcükleri
Antlaşmanın belirtilen Bölümü ya da Hükme değinmektedir.
Madde 2
Bazı Sözcüklerin Yorumu
2.1 "Başvuru Sahibi"
"Başvuru Sahibi" sözcüğü kullanıldığında, bu sözcük
başvuru sahibinin vekili ya da başka bir temsilcisi anlamına da gelece
şekilde yorumlanacaktır, bu durum, hükmün sözü veya özünde, ya da
sözcüğün içinde kullanıldığı bağlamda, örneğin, başvuru sahibinin
ikamet yeri ya da milliyetine değindiğinde olduğu gibi açık bir
şekilde başka bir anlam yaratmadığı sürece geçerlidir.
2.2 "Vekil"
"Vekil" sözcüğü kullanıldığında, bu sözcük, hükmün sözü veya
özünde, ya da sözcüğün içinde kullanıldığı bağlam açık bir şekilde
başka bir anlam yaratmadığı sürece 90.1 sayılı Yönetmelik Maddesi
usulünce atanan bir vekili kastediyor olarak yorumlanacaktır.
2.2 mükerrer "Ortak Temsilci"
"Ortak Temsilci" ifadesi kullanıldığında, bu ifade, 90.2
sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce ortak temsilci olarak atanan, ya da
ortak temsilci olduğu farzedilen bir başvuru sahibi anlamına geliyor
olarak yorumlanacaktır.
2.3 "İmza"
"İmza" sözcüğü kullanıldığında, başvuru Kurumu ya da yetkili
©Uluslararası Araştırma ya da Geçici İnceleme Kuruluşu tarafından
uygulanan ulusal kanun bir imza yerine bir mührün kullanımını
gerektiriyorsa, sözcüğün, bu Kurum ya da Kuruluşun amaçları
doğrultusunda mühür anlamına geleceği anlaşılacaktır.

^.;.V?.;;;
-
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KISIM B
Antlaşmanın I. Bölümüyle İlişkili Yönetmelik Maddeleri
Madde 3
Başvuru İsteği (Biçim)
3.1 Başvuru İstek Formu
İstekler matbu bir form üzerinde yapılacak ya da bir
yazılı bilgisayar çıkışı şeklinde verilecektir.
3.2 Formların Sağlanması
Matbu formun kopyaları başvuru sahiplerine başvuru Kurumu
tarafından, ya da Başvuru Kurumu istediği taktirde, Uluslararası Büro
tarafından ücretsiz bir şekilde tedarik edilecektir.
^

3.3 Kontrol Listesi
(a) Başvuru isteği aşağıdaki hususları belirten bir listeyi
içerecektir:
(i) uluslararası başvuruyu oluşturan toplam sayfa sayısı
ve uluslararası başvurunun her unsuru için gerekli sayfa sayısı
(başvuru isteği, tarifname, istemler, resimler, özet);
(ii) uluslararası başvuruya ibraz edildiği haliyle
vekaletname (yani, bir ajan ya da ortak bir vekili atayan bir
belge), genel vekaletname, rüçhan belgesi, harçların ödenmesiyle
ilişkili bir belge veya (kontrol listesinde belirtilecek) herhangi bir
başka belgenin eşlik edip etmediği;
(iii) özet yayımlandığında, başvuru sahibinin resimler
arasından özete eşlik etmesi gerektiğini öne sürdüğü şeklin numarası;
istisnai durumlarda, başvuru sahibi birden fazla şekli öne sürebilir.
(b) Kontrol listesi başvuru sahibi tarafından doldurulur,
başvuru sahibi doldurmazsa gerekli belirtmeleri başvuru Kurumu yapar,
istisnai olarak, (a)(iii) paragrafında değinilen numara başvuru Kurumu
tarafından doldurulmaz.
3.4 Ayrıntılar
Matbu başvuru istek formunun ayrıntıları ve yazılı
bilgisayar çıkışı şeklinde verilen isteğin ayrıntıları 3.3 sayılı
Yönetmelik Maddesine tabi olarak İdari Talimatname tarafından
Madde 4
Başvuru İsteği (İçerik)
4.1 Zorunlu ve İsteğe Bağlı İçerikler; İmza

,,
•*"",•. ,.,-' V'

(a) Başvuru isteği aşağıdaki unsurları içerecektir:
'•• ' ..'^,',>'"''
(i) dilekçe,
"~~—*(ii) buluş başlığı,
(iii) başvuru sahibi ve var ise vekil ile ilişkili belirtmeler
(iv) Devletlerin beli i edilmesi,
(v) belli edilen Devletlerden en azından birinin ulusal kanununun
buluşu yapanın isminin bir ulusal başvurunun ibraz edilme zamanında
verilmesini gerektirdiği durumda buluşu yapan ile ilişkili belirtmeler.
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(b) Başvuru isteği tatbiki kabil olduğunda aşağıdaki unsurları
içerecektir:
(i) bir rüçhan talebi,
(ii) daha önceki, uluslararası, uluslararası-tipte ya da başka
herhangi bir araştırmaya bir atıf,
(iii) belirli koruma çeşitlerinin seçimleri,
(iv) başvuru sahibinin bölgesel patent elde etmeyi
istediği yolunda bir belirtme,
(v) bir asıl başvuru ya da asıl patente ilişkin bir atıf,
(c) Başvuru isteği aşağıdaki unsurları içerebilir:
(i) belli edilen Devletlerin hiç birinin ulusal kanunlarının
bir ulusal başvurunun ibraz edilme zamanında buluşu yapanın isminin
verilmesini gerektirmediği durumda buluşu yapan ile ilişkili belirtmeler,
(ii) rüçhan hakkı talep edilen başvuru, aynı zamanda başvuru
Kurumu olan hükümetîerarası otorite ya da ulusal Kuruma ibraz edilmişse,
rüçhan belgesinin Uluslararası Büroya gönderilmesi yolunda başvuru
Kurumuna yönelik bir başvuru isteği.
(d) Başvuru isteği imzalanmalıdır.
4.2 Dilekçe
Dilekçe aşağıdaki anlamda olacak ve tercihan aşağıdaki şekilde
sözcüklere dökülecektir: "Aşağıda imzası olan taraf bu uluslararası
başvurunun Patent İşbirliği Antlaşmasına göre işlem görmesini talep
etmektedir."
4.3 Buluş Başlığı
Buluşun başlığı kısa (İngilizce olduğunda ya da Ingilızceye
tercüme edildiğinde tercihan iki ila yedi sözcük) ve tam olacaktır. .
4.4 İsimler ve Adresler
(a) Gerçek kişilerin isimleri kişinin soyadı ve adı/adları
ile belirtilecek, soyadı ad/adlardan önce belirtilecektir.
(b) Tüzel kişilerin isimleri tam, resmi isimlendirmeleri ile
belirtilecektir.
(c) Adresler belirtilen adrese hızlı posta gönderimi için
geleneksel gerekleri karşılayacak şekilde belirtilecek, ve mutlaka,
var ise ev numarasını da kapsayarak ilişkili idari birimlerin tümünü
içerecektir. Belli edilen Devletin ulusal kanununun ev numarasının
belirtilmesini gerektirmemesi durumunda, bu gibi numaraların eksik
bırakılarak belirtilmemesinin bu Devlet dahilinde herhangi bir etkisi
olmayacaktır. Başvuru sahibi ile hızlı bir iletişimin kurulmasına olanak
sağlamak amacıyla, başvuru sahibinin, ya da mümkün olduğunda vekil ya da
ortak temsilcinin herhangi bir teleprinter adresi, telefon ve faksimile
makinesi numaraları, ya da diğer benzeri iletişim araçlarına ait mukabil
verilerin belirtilmesi tavsiye edilmektedir.
(d) Her başvuru sahibi, buluşu yapan ya da vekil için sadece bir
tek adres belirtebilir, istisnai olarak eğer başvuru sahibini, ya da
birden fazla başvuru sahibi varsa hepsini, temsil etmek üzere bir temsilci
tayin edilmemişse, başvuru sahibi, ya da birden fazla başvuru sahibi varsa
ortak temsilci, verilen herhangi bir başka adrese ilave olarak,
tebliğlerin gönderileceği bir adresi başvuru isteğinde belirtebilir.
4.5 Başvuru Sahibi
(a) Başvuru isteğinde, başvuru sahibinin, ya da b i r kaç başvuru
• s a h i b i var ise, bunların her b i r i n i n isim, adres, m i l l i y e t ve ikamet
mekanı b e l i r t i l e c e k t i r .
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(b) Başvuru sahibinin milliyeti, milliyetinde olduğu Devletin
ismi ile belirtilecektir.
(c) Başvuru sahibinin ikamet ettiği mekan ikamet ettiği
Devletin ismi ile belirtilecektir.
(d) Başvuru isteği, belli edilmiş farklı Devletler için farklı
başvuru sahiplerini belirtecektir. Böyle bir durumda, başvuru isteği,
belli edilmiş her Devlet ya da belli edilmiş Devletler grubu için
başvuru sahibi ya da başvuru sahiplerini belirtecektir.
4.6 Buluş Sahibi
(a) 4.1 (a)(v) sayılı Yönetmelik Maddesinin geçerli olduğu
durumda, başvuru isteği, buluşu yapanın, ya da. buluşu yapan birden
fazla kişi var ise, bunların her birinin isim ve adresini
belirtecektir.
(b) Başvuru sahibinin buluşu yapan olması durumunda, başvuru
isteği, (a) paragrafı usulünce belirtilen durum çerçevesinde, bu
anlamda bir beyanat içerecektir.
(c) Belli edilmiş Devletlerin ulusal yasalarının gerekleri
aynı olmadığı zaman, belli edilmiş farklı Devletler için, başvuru
isteği buluşu yapan şahıs olarak farklı kişileri belirtebilir.
Böyle bir durumda, başvuru isteği, belli ediTmiş her Devlet
ya da Devlet grubu için ayrı bir beyanat içerir. Bu beyanatla,
belirli bir şahıs ya da şahısların, ya da bahsedilen şahıs ya da
şahısların buluşu yapanlar olarak farzedileceği beyan edilir.
4.7 Vekil
Ajanlar tayin edilmiş ise, başvuru isteği bu ajanları
belirtecek ve bu ajanların isimleri ve adreslerini beyan edecektir.
4.8 Ortak Temsilci
Bir ortak vekil tayin edilmiş ise, başvuru isteği bu ortak
temsilciyi belirtecektir.
4.9 Devletlerin Belli Edilmesi
(a) Başvuru isteğinde Antlaşmaya dahil Devletler belli
edilecektir:
(i) ulusal patentlerin elde edilmesi amacıyla yapılan
tayinlerde ilişkili her Devlet belirtilecektir;
(ii) bir bölgesel patentin elde edilmesi amacıyla yapılan
tayinlerde, ya ilişkili bölgesel'patent anlaşmasına taraf olan,
Antlaşmaya dahil Devletlerin hepsi için bir bölgesel patentin istendiği
belirtilecek, ya da Anlaşmaya dahil Devletlerin sadece belirlenmiş
olanları için bir bölgesel patentin istendiği belirtilecektir.
(b) Başvuru isteği, (a) paragrafı usulünce yapılabilecek olan
tayinlerden başka, Antlaşma usulünce mümkün olabilecek tüm
tayinlerin yapıldığı bir belirtmeyi de, aşağıdaki koşullara uymak
kaydıyla içerebilecektir:
(i) paragraf (a) usulünce Antlaşmaya tabi en azından bir
Devletin belli edilmiş olması, ve
(ii) başvuru isteğinde aynı zamanda, bu paragraf uyarınca
yapılan herhangi bir tayinin (c) paragrafının getirdiği koşulun
doğrulamasına tabi olduğu ve rüçhan tarihinden itibaren 15 aylık
sürenin sona ermesinden önce doğrulanmayan herhangi bir Devlet
tayininin, bu zaman sınırının sona erdiği anda başvuru sahibi
tarafından geri çekilmiş olarak kabul edileceği yolunda bir beyanat
bulunması.
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(c) Paragraf (b) usulünce yapılmış herhangi bir Devlet
tayininin doğrulanması paragraf (b)(ii) usulünce belirtilen zaman
sınırı dahilinde olmak üzere aşağıdaki durumlarda
gerçekleştirilecektir:
(i) başvuru Kurumuna, (a)(i) ya da (ii) paragrafında değinilen
bir belirtmeyi içeren yazılı bir ihbarnamenin ibraz edilmesi, ve
(ii) başvuru Kurumuna 15.5 sayılı Yönetmelik Maddesinde
değinilen tayin ve doğrulama harçlarının ödenmesi.
4.10 Rüçhan Talebi
(a) 8(1) sayılı Hükümde değinilen beyan başvuru isteğinde
dahilinde yapılacaktır; bu beyan daha önceki bir başvurunun r ü ç h a m m n
talep edildiği anlamında bir ifade içerecek ve aşağıdaki hususları
belirtecektir:
(i) daha önceki başvuru bölgesel ya da uluslararası bir
başvuru değil ise, başvurunun yapıldığı' ülkeyi; daha önceki başvuru
bölgesel ya da uluslararası bir başvuru ise, başvurunun kapsadığı
ülke ya da ülkeleri,
(ii) başvuru tarihini,
(iii) başvuru numarasını, ve
(iv) daha önceki başvuru bir bölgesel ya da bir uluslararası
başvuru ise, başvurunun yapıldığı ulusal Kurum ya da hükümetierarası
örgütü.
(b) Başvuru isteği aşağıdaki iki durumu:
(i) daha önceki başvuru bir bölgesel ya da bir
uluslararası başvuru değilse, başvurunun yapıldığı
ülkeyi; daha önceki başvuru bir bölgesel ya da bir
uluslararası başvuru ise başvurunun kapsadığı en
azından bir ülkeyi, ve
(ii) daha önceki başvurunun yapıldığı tarihi belirtmiyorsa,
Antlaşma usulünce olan prosedürün amaçlan doğrultusunda, rüçhan talebi
yapılmamış farzedilecektir. Bununla birlikte, bariz bir hatadan ötürü ülke
ya da tarih belirtilmemiş ya da hatalı belirtilmiş ise, başvuru Kurumu.
başvuru sahibinin isteği üzerine gerekli düzeltmeyi yapabilir. Daha
önceki başvuru ile karşılaştırıldığında yapılacak düzeltme apaçık
görünüyorsa, hata, bariz bir hata olarak farzedilecektir. Eğer hata
tarihin belirtilmemesi ise, düzeltme sadece tescil kopyasının Uluslararası
Büroya gönderilmesinden önce yapılabilir. Tarihin ya da ülkenin
belirtilmesiyle ilişkili herhangi bir başka hata da, düzeltme sadece,
17.1(a) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce tanımlanan ve doğru rüçhan
tarihi esnasında hesaplanan zaman sınırının sona ermesinden önce
yapılabilecektir.
(c) Daha önceki başvurunun başvuru numarası başvuru
isteğinde belirtilmemiş, fakat rüçhan tarihinden itibaren 16. ayın
sona ermesinden önce başvuru sahibi tarafından Uluslararası Büroya ya
da başvuru Kurumuna verilmiş ise, başvuru numarası belli edilmiş
bütün Devletler tarafından zamanında tedarik edilmiş olarak
farzedilecektir. .
(d) Başvuru isteği içinde belirtilen önceki başvurunun tarihi
uluslararası başvuru tarihinden önceki bir yıl süresi içine düşmediğinde,
başvuru Kurumu, ya da başvuru Kurumu yapamadığı taktirde, Uluslararası
Büro, başvuru sahibini, ya 8(1) sayılı Hüküm usulünce yapılan beyanın
iptaline, ya da daha önceki başvuru tarihi hatalı bir şekilde belirtilmiş
ise, hatalı şekilde belirtilen tarihin düzeltilmesine davet edecektir.
Başvuru sahibinin düzeltmeye davet edilme tarihinden itibaren bir ay
dahilinde uygun biçimde davranamaması durumunda, 8(1) sayılı Hüküm
usulünce yapılan beyanı
resen iptal edilecektir.
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(e) Daha önceki bir çok başvurunun rüçhan hakkı talep ediliyorsa,
(a)'dan (d)'ye kadar olan paragrafların getirdiği hükümler her başvuruya
uygulanacaktır..
4.11 Daha Önce Yapılan Araştırmaya Atıf
Eğer daha önce, 15(5) sayılı Hüküm usulünce bir başvuru için bir
uluslararası ya da uluslararası-tipte araştırmanın yapılması istenmiş ise,
ya da başvuru sahibi, Uluslararası Araştırma Kuruluşunun uluslararası
araştırma raporunu kısmen ya da tamamen, uluslararası başvuru için yetkili
Uluslararası Araştırma Kuruluşu olan ulusal Kurum ya da hükümetierarası
örgüt tarafından yapılan, uluslararası ya da uluslararası-tipte bir
araştırmadan başka bir araştırmanın sonuçları üzerine dayandırmasını arzu
ediyorsa,- başvuru isteği bu olguya yapılan bir atıfı içerecektir. Bu tür
bir atıf, daha önceki araştırmanın kendisine göre yapıldığı başvuruyu (ya'
da olabilirse tercümesini) ya ülke, tarih ve sayıyı belirterek, ya da
uygun olduğu taktirde, bu araştırma için gelen başvuru isteğinin tarih
ve sayısını belirterek bahsedilen araştırmayı belirlemiş olacaktır.
4.12 Belirli Koruma Çeşitlerinin Seçimi
(a) Eğer başvuru sahibi, kendi uluslararası başvurusunun tayin
edilmiş herhangi bir ülkede, birr patent başvurusu gibi değil, 43 sayılı
Hükümde belirtil en. .diğer koruma çeşitlerinin herhangi birinin başvurusu
olarak muameleye alınmasını isterse, bu durumu başvuru isteği içinde
belirtecektir. Bu paragrafın amaçları doğrultusunda, 2(ii) sayılı Hüküm
geçerli olmayacaktır.
(b) 44 sayılı Hükümdeki durum dahilinde, başvuru sahibi istediği
iki tür korumayı belirtecek, ya da, iki tür korumadan birinin kendisi için
birinci sırada olmasını istiyorsa, birinci sırada hangi korumayı
istediğini ve istenen'korumalardan hangisinin ikinci sırada olduğunu
belirtecektir.
4.13 Asıl Başvurunun ya da Asıl Patentin Belirlenmesi
Başvuru sahibinin kendi uluslararası başvurusunun tayin edilmiş
herhangi bir ülkede, bir patent başvurusu ya da ek belgesi vesikası,
buluşçu ek belgesi, ya da faydalı model ek belgesi başvurusu gibi
muameleye alınmasını istemesi durumunda başvuru sahibi, terk edilmiş ise,
patent ya da ek belgesi, muhteri ek belgesi ya da faydalı model ek
belgesinin ilişkili olduğu asıl başvuruyu ya da asıl patenti, asıl buluşçu
belgesini, ya da asıl faydalı model belgesini belirtecektir. Bu
paragrafın amaçları doğrultusunda, 2(ii) sayılı Hüküm geçerli
olmayacaktır.
4.14 Devam ya da Kısmen-Devam
Eğer başvuru sahibi, kendi uluslararası başvurusunun belli edilmiş
herhangi bir ülkede, daha'önceki bir başvuruya devam ya da kısmen devam
başvurusu olarak muameleye alınmasını isterse, başvuru sahibi, başvuru
isteği içinde bu durumu beyan edecek ve ilgili asıl başvuruyu
belirtecektir.
•
4.15 îmza
(a) Paragraf (b)'ye tabi olmak kaydıyla, başvuru isteği
başvuru sahibi tarafından, ya da birden çok başvuru sahibi var ise,
bunların tümü tarafından imzalanacaktır.
(b) tki ya 'da daha çok başvuru sahibi, ulusal kanunu ulusal
başvuruların buluşu yapan kişi tarafından yapılmasını gerektiren
bir Devleti belli eden bir uluslararası başvuru yaptığı takdirde,
ve belli edilmiş bu Devlet için başvuruda bulunması gereken buluşu
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yapan kişi başvuru isteğini imzalamayı reddederse ya da bütün
uğraşlardan sonra kendisine erişi.lemezse veya nerede olduğu
bulunamazsa, eğer başvuru isteği en azından bir başvuru sahibi
tarafından imzalanmış ise söz konusu kişi tarafından imzalanmasına
gerek yoktur, ve ilgili imzanın yokluğunu izah eden bir beyanın
tediye için başvuru Kurumuna verilmesi gerekmektedir.
4.16 Belirli Sözcüklerin Tercümesi ya da Alfabe Değişikliği
(a) Bir isim ya da adres Latin alfabesinden dahabaşka bir
alfabenin karakterleriyle yazılmış ise, söz konusu isim ya da adres ya
sadece alfabenin değiştirilmesiyle ya da îngilizceye tercüme yoluyla Latin
alfabesinin karakterleri ile belirtilecektir. Başvuru sahibi hangi
sözcüklerin sadece alfabe değişikliğiyle verileceği ve hangi sözcüklerin
tercüme edileceğine karar verecektir.
(b) Latin alfabesinden daha başka karakterlerle yazılmış olan
herhangi bir ülke ismi de İngilizce şekliyle belirtilecektir.
4.17 Ek Hususlar
(a) Başvuru isteği 4.1-4.16 sayılı Yönetmelik Maddelerinde
belirlenen hususlardan başka hiç bir hususu içermeyecektir, şu şartla
ki İdari Talimatlarda belirtilmiş herhangi bir ek hususun başvuru
isteğine katılmasına olanak sağlayabilir, ancak bu hususların başvuru
isteğine katılmasını zorunlu kılamaz.
(b) Başvuru isteği, 4.1-4.16 sayılı Yönetmelik Maddelerde
belirlenen ya da İdari Talimatlar tarafından (a) paragrafı usulünce
izin verilenden daha başka herhangi bir hususu içerirse, başvuru
Kurumu ek malzemeyi resen iptal edecektir.
Madde 5
Tarifname
5.1 Tarifname Şekli
(a) Tarifname ilk başta başvuru isteğinde göründüğü haliyle
buluşun başlığını ifade edecek, ve:
.
'
•
(i) buluşun ilişkili olduğu teknik sahayı belirleyecek;
(ii) başvuru sahibi tarafından bilindiği haliyle buluşun
incelenmesi, araştırılması ve anlaşılması için yararlı olarak
görülebilecek şekilde tekniğin bilinen durumunu belirtecek ve tercihan
tekniğin bu bilinen durumunu yansıtan belgeleri zikredecektir;
(iii) istemde bulunulduğu haliyle, (teknik sorun diye açıkça
ifade edilmese bile) teknik sorunun ve çözümünün anlaşılabileceği
şekilde buluşu ortaya koyacak, ve tekniğin bilinen durumuna atıfta
bulunarak buluşun, var ise, avantaj sağlayan etkilerini belirtecektir;
(iv) var ise, resimlerdeki şekilleri kısaca açıklayacak;
(v) en azından, istemde bulunulan buluşun gerçekleştirilmesi
için başvuru sahibi tarafından gerçekleştirme şekilleri arasından en iyi
şekil olduğu düşünülen şekli ortaya koyacak; bu açıklama uygun olduğu
takdirde örnek verilerek, ve var ise, resimlere değinilerek yapılacaktır;
belli edilmiş Devletin ulusal kanunu en iyi gerçekleştirme şeklinin
açıklamasını gerektirmiyor, (en iyi olsun ya da olmasın) herhangi bir
gerçekleştirme şeklinin açıklanmasını tatmin edici, bulunuyorsa, düşünülen
en iyi gerçekleştirme şeklinin anlatılmamasının, bu Devlet için bir etkisi
olmayacaktır;

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S .Sayısı: 665)

67
(vi) buluşun özü ya da anlatımı açık değilse, buluştan
sanayiide ne şekilde yararlanılabileceği, ve buluşun ne şekilde
yapılabileceği ve kullanılabileceği, ya da sadece kullamlabiliyorsa,
hangi şekilde kullanılabileceği bu buluş özelinde belirtilecektir;
"sanayii" terimi en geniş haliyle "Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin
Paris Sözleşmesi'ndeki gibi anlaşılacaktır.
(b) Paragraf (a)'da belirtilen şekil ve sıra, buluşun
özünden ötürü farklı bir şekil ya da farklı bir sıranın daha iyi
bir anlaşılma ve daha ekonomik bir ortaya koyuş ile sonuçlanabileceği
bir durum haricinde izlenecektir.
(c) Paragraf (b)'nin getirdiği koşullara tabi olmak kaydıyla,
(a) paragrafında değinilen kısımların her birinden önce, İdari
Talimatlar kısmında teklif edildiği şekilde, uygun bir başlık
gelecektir.
5.2 Nükleotid ve/veya Amino Asit Dizisi Açıklaması
Uluslararası başvuru bir nükleotid ve/veya amino asit dizisini
içeriyorsa, tarifname, İdari Talimatlar tarafından getirilen standarda
uygun bir dizi sıralamasını içerecektir.
Madde 6
İstemler
6.1 İstemlerin Sayısı ve Numaralandırılması
(a) İstemlerin sayısı istemde bulunulan buluşun özü göz önüne
alındığında makul olacaktır.
(b) Birden çok istem var ise, bu istemler Arap rakamları ile
sırayla numaralahdınlacaktır.
(c) İstemlerde değişiklik yapılması durumunda, numaralandırma
yöntemi İdari Talimatlar tarafından belirlenecektir.
6.2 Uluslararası Başvurunun Diğer Kısımlarına Atıflar
(a) Mutlak ölçüde zorunlu olmadığı sürece, istemler, buluşun
teknik özellikleri göz önüne alındığında tarifnameye ya da
resimlere atıflara dayanmayacaktır. İstemler, özellikle istemler,
"tarifnamenin .. kısmında anlatıldığı gibi," ya da "resimlerin ...
şeklinde gösterildiği gibi" biçiminde atıflara dayanmayacaktır.
(b) Uluslararası başvuru resim içeriyorsa, istemler kısmında
zikredilen teknik özellikler, tercihan bu özellikler ile ilişkili atıf
işaretleri ile izlenecektir..Atıf işaretleri kullanıldığında, bu
işaretler tercihan parantezler arasına yerleştirilecektir. Bu durum
istemler kısmının daha hızlı anlaşılmasını özellikle
kolaylaştırmıyorsa, atıf işaretleri araya katılmamalıdır. Belli
edilmiş Kurum tarafından yayımlama amaçları doğrultusunda atıf
işaretleri metinden çıkarılabilir.
6.3 İstemde Bulunma Şekli
(a) Korunması istenen hususların tanımlanması buluşun teknik
özellikleri cinsinden yapılacaktır.
(b) Uygun olduğu zaman, istemler aşağıdaki hususları
' içerecektir:
(i) istemde bulunulan konuyu oluşturan hususların tanımlanması
için gerekli olan, fakat bir araya geldiklerinde tekniğin bilinen
durumunun bir bölümünü oluşturan buluş teknik özelliklerini belirten
bir ifadeyi,
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(ii) (i) şıkkı altında belirtilen özellikler ile bir araya
geldiğinde korunması istenen teknik özellikleri özlü bir şekilde
belirten --"özelliğini kazandırmaktadır," "özelliğini şu şekilde
kazanmaktadır", "gelişmeyi oluşturan hususların özellikleri,"
sözcüklerinin ya da aynı anlama gelecek herhangi bir başka sözcüğün .
başında geldiği-- karakterize edici bir bölümü.
(c) Belli edilmiş Devletin ulusal yasası, (b) paragrafında
şart koşulan istemde bulunma şeklini gerektirmiyorsa, bu şekilde bir
istemde bulunma şeklinin kullanılmamasının, gerçekte kullanılan istemde
bulunma şeklinin Devletin ulusal yasasını karşılaması koşuluyla, Devlet
açısından herhangi bir etkisi olmayacaktır.
6.4 Bağımlı İstemler
(a) Bir istemin ya da daha başka bir çok istemin tüm
özelliklerini kapsamına alan herhangi bir istem (buradan sonra
"bağımlı istem" diye değinilecek olan, bağımlı haldeki istem) mümkün
olduğu taktirde başlangıç kısmında diğer istem ya da istemlere
atıfta bulunacak ve bundan sonra istemde bulunulan ek özellikleri
ortaya koyacaktır. Birden fazla isteme atıfta bulunan herhangi bir
bağımlı istem ("çok bağımlı istem") söz konusu istemlere sadece
seçenek olarak değinecektir. Çok bağımlı istemler başka bir
"çok bağımlı isteme" temel oluşturmayacaktır. Uluslararası Araştırma
Kuruluşu şeklinde çalışan ulusal Kurumun ulusal kanunu, çok bağımlı
istemin önceki iki cümlede şart koşulan şekilden farklı bir şekilde
yapılmasına izin vermiyorsa ve istemler istenilen şekilde yapılmamışsa,
uluslararası araştırma raporunda 17(2)(b) sayılı Hüküm usulünce bir
belirtme görülebilir, istemde bulunmanın bahsedilen şeklini
kullanmamanın, istemde bulunmanın gerçekte kullanılan halinin tayin
edilmiş Devletin ulusal kanununu karşılaması durumunda, Devlet
açısından herhangi bir etkisi olmayacaktır.
(b) Herhangi bir bağımlı istem atıfta bulunduğu istemin
içerdiği sınırlamaların tümünü kapsar şekilde yorumlanacaktır, ya da,
bağımlı istemin çok bağımlı bir istem olması durumunda, ilişkili olarak
ele alındığı istemin içerdiği bütün sınırlamaların tümünü kapsar şekilde
yorumlanacaktır.
(c) Daha önceki tek bir isteme atıfta bulunan tüm bağımlı
istemler, ve daha önceki birden çok isteme atıfta bulunan tüm bağımlı
istemler mümkün olan en pratik şekil ve düzeyde gruplandırılacaklardır.
6.5 Faydalı Modeller
Uluslararası bir başvuru bazında bir faydalı modelin kabulüne
çalışılan herhangi bir belli edilmiş Devlet, uluslararası başvurunun
bu Devlet dahilinde işleme konmasından itibaren, 6.1-6.4 sayılı Yönetmelik
Maddelerinde düzenlenmiş hususlar söz konusu olduğunda,.bu maddeler yerine
faydalı modellerle ilişkili kendi ulusal kanununun şartlarını
uygulayabilir, ancak başvuru sahibine, başvurusunu ulusal kanunun ilgili
şartlarının gereklerine uydurması için, 22 sayılı Hüküm usulünce uygulanan
zaman sınırının sona ermesinden itibaren en az iki aylık bir süre
verilmelidir.
Madde 7
Resimler . .
7.1 Akış Sayfaları ve Diyagramlar
Akış sayfaları ve diyagramlar resim olarak farzedilir. Ş" • •*»'..!>•
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7.2 Süre
7(2)(ii) sayılı Hükümde değinilen süre, durumun getirdiği
koşullar altında makul bir süre olacak ve hiç bir zaman bu maddede
bahsedilen, resimlerin ya da ek resimlerin ibrazını gerektiren, yazılı
çağrı tarihinden itibaren iki aydan daha kısa olmayacaktır.
Madde 8
Özet
8.1 Özetin İçeriği ve Biçimi
(a) Özet aşağıdaki kısımları kapsayacaktır:
(i) tarifname, istemler ve eğer varsa, resimlerde bulunan
hususların bir özeti; özet, buluşun ilişkili olduğu teknik sahayı
belirtecek ve teknik problemin, buluş boyunca bu problemin çözümünün
özünün ve buluşun temel kullanımı ya da kullanımlarının net bir şekilde
anlaşılmasına olanak sağlayan bir şekilde yazılmış olacaktır;
(ii) mümkün olduğunda, uluslararası başvuruda bulunan tüm
formüller arasından buluşu en iyi karakterize eden kimyasal formül.
(b) Özet kısmı anlatımın izin verdiği ölçüde az ve öz olacaktır
(İngilizce ya da ingilizceye çevrilmiş olduğunda tercihan 50 ila 150
kelime).
(c) Özet kısmı istemde bulunulan buluşun ya da buluşun spekülatif
uygulamasının iddia edilen amaçları ya da değeri hakkında ifadeler
içermeyecektir.
(d) Özet kısım dahilinde zikredilen ve uluslararası başvuruda
bir resim ile görüntülenen, her önemli teknik özelliği bir referans
işareti izleyecek, bu işaret parantezler arasına yerleştirilecektir.
8.2 Şekil
(a) Başvuru sahibi 3.3(a)(i i i) sayılı Yönetmelik Maddesi
usulünce değinilen belirtmeyi yapmazsa, ya da Uluslararası Araştırma
Kuruluşu, başvuru sahibi tarafından önerilen şekil ya da şekillerden daha
başka bir şekil ya da şekillerin resimlerin tüm şekilleri arasında, buluşu
daha iyi karakterize ettiğini bulursa, Uluslararası Araştırma Kuruluşu,
özet, (b) paragrafına uygun bir şekilde Uluslararası Büro tarafından
yayımlandığında özete eşlik edecek şekil ya da şekilleri belirtir. Bu ...
durumda özete, Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından önerilen şekil
ya da şekiller eşlik eder. Diğer durumlarda, özete, (b) paragrafına uygun
bir şekilde, başvuru sahibi tarafından önerilen şekil ya da şekiller
eşlik eder.
(b) Uluslararası Araştırma Kuruluşu resimlerin
şekillerinden hiç birinin özet kısmının anlaşılması için yararlı
olmadığını bulursa, bu durumdan Uluslararası Büroyu haberdar eder. Böyle
bir durumda, başvuru sahibi 3.3(a)(iii) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce
bir öneri yapmış olsa bile Uluslararası Büro tarafından yayımlandığında
özete resimlerin herhangi bir şekli eşlik etmeyecektir.
8.3 Yazmada Yol Gösterici Prensipler
Özet kısmı, bilim adamı, mühendis ya da araştırmacının,
özellikle uluslararası başvurunun aslına başvurmak için bir ihtiyaç
olup olmadığı üzerine bir fikir oluşturabilmesinde yardımcı olmak
için, söz konusu sanayi dalında yapılan araştırma amaçları
>
doğrultusunda bir tarama aracı şeklinde verimli bir biçimde hizmet '
edebilecek şekilde yazılmış olmalıdır.
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Madde 9
Kullanılmayacak İfadeler vs.
9.1 Tanımlama
Uluslararası başvuru aşağıdaki kısımları içemeyecektir:
(i) ahlaka aykırı ifadeler ya da. resimler;
( ü ) kamu düzenine aykırı ifadeler ya da resimler;
(iıi) başvuru sahibinden başka herhangi bir kişinin ürün ya
da üretim usullerini ya da herhangi bir kişinin patent ya da
başvurularının amaçlarını ya da geçerliliğini kötüleyen beyanlar
(tekniğin bilinen durumu ile yapılan sade karşılaştırmalar kendi başına
kötüleyici olarak düşünülmeyecektir);
(iv) koşullar uyarınca barız biçimde ilintisiz ya da gereksiz
plan herhangi bir beyan ya da başka bir husus.
9.2 Uygunsuzluk Halinin Belirtilmesi
Başvuru Kurumu ve Uluslararası Araştırma Kuruluşu 9.1 sayılı
Yönetmelik Maddesinin talimatlarına göre bir uygunsuzluk hali farkedebilir
ve başvuru sahibine bu durum uyarınca uluslararası başvurusunu kendi
isteğiyle düzeltmesi önerisinde bulunabilir. Uygunsuzluk hali başvuru
Kurumu tarafından farkedilmişse, bu Kurum yetkili Uluslararası Araştırma
Kuruluşunu ve Uluslararası Büroyu durumdan haberdar edecektir;.uygunsuzluk
hali Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından farkedilmişse, bu Kuruluş,
Başvuru Kurumunu ve Uluslararası Büroyu durumdan haberdar edecektir.
9.3 21(6) Sayılı Antlaşma Maddesine Atıf
21(6) sayılı Hükümde değinilen "kötüleyici beyanlar"
9.1 (iii) sayılı Yönetmelik Maddesinde tanımlanan anlamda olacaktır.
Madde 10
Terminoloji ve İşaretler
10.1 Terminoloji ve İşaretler
(a) Ağırlık ve ölçü birimleri metrik sistem cinsinden ifade
edilecek, ya da, ilk önce farklı bir sistem cinsinden ifade edilmiş
ise, aynı zamanda metrik sistem cinsinden de ifade edilecektir.
(b) Sıcaklıklar derece Celcius cinsinden ifade edilecek, ya da
ilk önce farklı bir şekilde ifade edilmiş ise, aynı zamanda derece
Celcius cinsinden de ifade edilecektir.
(c) [İptal edilmiştir]
(d) Isı, enerji, ışık, ses ve manyetik!iğin belirti 1 iş
şekilleri, bunların yanısıra matematik formülleri ve elektriksel
birimlerin belirtiliş şekilleri için, uluslararası uygulama kuralları
göz önünde tutulacaktır; kimyasal formüller için genel kullanımdaki
semboller, atomik ağırlıklar ve molekül formülleri kullanılacaktır.
(e) Genelde, sadece teknolojide genel olarak kabul gören
teknik terimler, işaretler ve sembollerin kullanılması gerekmektedir.
(f) Uluslararası başvuru ya da tercümesi İngilizce, Çince ya
da Japonca ise, herhangi bir ondalık kesrin başlangıcı bir nokta ile
işaret edilecek; uluslararası başvuru ya da tercümesi İngilizce, Çince
ya da Japonca'dan başka bir dilde ise, bir ondalık kesrin başlangıcı
virgül ile işaret edilecektir.
t<
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10.2 Tutarlılık
Terminoloji ve işaretler uluslararası başvuru boyunca tutarlı
olacaktır.
Madde 11
Uluslararası Başvurunun Fiziksel Gerekleri
11.1 Suret Sayısı
(a) paragraf (b)'nin şartlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası
başvuru ve kontrol listesinde (Yönetmelik Maddesi 3.3(a)(ii)) değinilen
belgelerin her biri bir suret halinde ibraz edilecektir.
(b) Herhangi bir başvuru Kurumu, ödenen harçların alındısı ya
da harç ödeme çeki haricinde, uluslararası başvuru ve kontrol listesinde
(Yönetmelik Maddesi 3.3(a)(ii)) değinilen belgelerin herhangi birinin iki
ya da üç suret halinde ibraz edilmesini isteyebilir. Bu durumda, başvuru
Kurumu tescil kopyası ile ikinci ve üçüncü suretlerin doğruluğunun
tasdikinden sorumludur.
11.2 Çoğaltma Açısından Uygunluk
(a) Uluslararası başvurunun tüm unsurları (yani, başvuru
isteği, tarifname, istemler, resimler ve özet), fotoğraf,
elektrostatik işlemler, foto ofset ve mikrofilm ile doğrudan
çoğaltmanın mümkün olacağı şekilde sunulacaktır.
(b) Tüm sayfalar herhangi bir delik ya da buruşukluk
barındırmayacak; katlanmış olmayacaklardır.
(c) Her sayfanın sadece bir tarafı kullanılacaktır.
(d) 11.10(d) ve 11.13(j) sayılı Yönetmelik Maddelerine tabi
olmak kaydıyla, her sayfa dikine (yani, kısa yanlar üste ve alta gelecek
şekilde) kullanılacaktır.
11.3 Kullanılacak Malzeme

Uluslararası başvurunun tüm unsurları, esneyebilir, güçlü,
beyaz, düz, parlak-olmayan ve sağlam kağıt üzerinde olacaktır.
11.4 Ayrı Sayfalar, vs.
(a) Uluslararası başvurunun her unsuru (başvuru isteği,
tarifname, istemler, resimler, özet) yeni bir sayfada başlayacaktır.
(b) Uluslararası başvurunun tüm sayfaları, ele alındığında
kolaylıkla çevrilecek, ve çoğaltma amacıyla ayrıldıklarında kolaylıkla
ayrılıp tekrar bir araya getirilecek şekilde birleştirilecektir.
11.5 Sayfaların Boyutu
Sayfaların boyutu A4 (29.7 sm x 21 sm) olacaktır. Bununla
birlikte, herhangi bir başvuru Kurumu uluslararası başvuruları başka
boyutlarda sayfalarla kabul edebilir, yeter ki Uluslararası Büroya
verilen tescil kopyasının, ve yetkili Uluslararası Araştırma
Kuruluşunun bu şekilde istemesi durumunda araştırma kopyasının,
boyutu A4 olsun.
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11.6 Marjlar
(a) Tarifname, istemler ve özet kısmını içeren sayfaların minimum
marjı aşağıdaki şekilde olacaktır:
- üstten: 2 sm
. . . - sol taraftan: 2.5 sm
- sağ taraftan: 2 sm.
- alttan: 2 sm
(b) Paragraf (a)'da verilen marjlar için tavsiye edilen maksimum
aşağıdaki şekilde olacaktır:
- üstten: 4 sm
- sol taraftan: 4 sm
- sağ taraftan: 3 sm
- alttan: 2 sm
(c) Resimleri içeren sayfalarda, kullanılabilir yüzey 26.2 sm
x 17.0 sm'i geçmeyecektir. Sayfalar kullanılabilir ya da kullanılmış
yüzey etrafında çerçeveler içermeyecektir. Minimum marjlar aşağıdaki
şekilde olacaktır:
- üstten: 2.5 sm
- sol taraftan: 2.5 sm
- sağ taraftan: 1.5 sm
- alttan: 1.0 sm
(d) Paragraf (a)-(c)'de değinilen marjlar A4-boyutu kağıtlara
uygulanmaktadır, bu yüzden, başvuru Kurumu daha başka boyutları kabul
etse bile, A4-boyutu tescil kopyası ve bu şekilde gerektiğinde, A4boyutu araştırma kopyası daha önce bahsedilen marjlardan ayrılacaktır.
(e) Paragraf (f) ve 11.8(b) Yönetmelik Maddesine tabi olmak
kaydıyla, uluslararası başvurunun marjlarının, başvuru sunulduğunda
tamamiyle boş olması gereklidir.
(f) Referansın sayfanın tepesinden 1.5 sm dahilinde görünmesi
şartıyla, üst marj sol taraftaki köşede başvuru sahibinin dosya
referansının bir gösterimini içerebilecektir. Başvuru sahibinin dosya
referans sayısı îdari Talimatlar tarafından belirlenmiş maksimumu
aşmayacaktır.
11.7 Sayfaların Numaralandırılması
(a) Uluslararası başvuruda bulunan tüm sayfalar ardarda devam
eden Arap rakamları ile numara!andırılacaktır.
(b) Numaralar sayfanın üstü ya da altında ortalanacak, ancak
marj dışına çıkmayacaktır.
11.8 Satırların Numaralandırılması
(a) Tarifnamenin her sayfasının ve istemler kısmının her
sayfasının her beşinci satırına numara verilmesi şiddetle tavsiye
olunur.
(b) Rakamlar sol marjın sağ yarısında bulunmalıdır.
11.9 Metnin Yazılışı
(a) Başvuru i s t e ğ i , tarifname, istemler ve özet ya daktiloyla
yazılacak ya da matbu olacaktır.
(b) Sadece grafik sembolleri ve karakterleri, kimyasal ya da
matematiksel formüller; Çin, ve Japon dilindeki belirli karakterler,
gerekli olduğunda el ile yazılabilir ya da ç i z i l e b i l i r .
:
(c) Metin 1 1/2 aralık ile daktilo edilecektir.
.: -
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(d) Metnin tüm içeriği büyük harfleri 0.21 sm yükseklikten
daha az olmayan karakterler ile yazılmış olacak, ve bu harfler, 11.2 .
sayılı Yönetmelik Maddesinde belirtilen gerekleri karşılayacak şekilde,
koyu, sabit renkte olacaktır.
(e) Daktilo edilen metnin aralığı ve karakterlerin boyutu söz
konusu olduğunda, (c) ve (d) paragrafları Çince veya Japonca yazılmış
metinler açısından geçersizdir.
11.10 Metin içindeki Resimler, Formüller ve Tablolar
(a) Başvuru isteği, tarifname, istemler ve özet kısmı resim
içeremez.
(b) Tarifname, istemler ve özet kısmı kimyasal ya da matematiksel
formülleri içerebilir.
(c) Tarifname ve özet kısmı tablo içerebilir; istemler, sadece
istemin konusunun tabloların kullanımını istenir kıldığı durumda tablo
içerebilirler.
(d) Eğer, tablolar ve kimyasal ya da matematiksel formüller
sayfa üzerinde dikine bir konumda tatmin edici biçimde sunulamazsa,
bunlar sayfa üzerinde yana doğru yerleştirilebilir; tablolar ya da
kimyasal ya da matematiksel formüllerin üzerinde yana doğru verildiği
sayfalar, tablo ya da formüllerin üst mıbılyanı sayfanın sol tarafına
gelecek bir şekilde verilecektir.
11.11 Resimlerdeki Sözcükler
(a) Resimler yazılı kısım içermez, istisnai olarak ve mutlak
biçimde kaçınılmaz olduğunda, "su," "buhar," "açık," "kapalı," "AB
kesiti," gibi tek bir sözcük ya da sözcükler, ve elektrik devreleri ve
blok şemaları ya da akış sayfası diyagramları durumunda anlaşılmayı
sağlamak açısından kaçınılmaz olan, ipucu oluşturacak bir kaç kısa sözcük
içerebilir.
(b) Herhangi bir sözcük, tercümesi yapıldığında resimlerin
herhangi bir çizgisine bozmadan üzerine yenisi yazılabilecek şekilde
yerleştirilmelidir.
11.12 Değiştirmeler, vs.
Her sayfa, değiştirilmiş, üste ve satır arasına yazılmış
kısımları ve makul ölçüde silintili kısımları barındırmayacaktır.
İçeriğin sahiciliği açısından bir sorun yok ise ve iyi bir çoğaltma
açısından uygunluk tehlikeye düşmemiş ise bu Maddeye uyum zorunlu
olmayabilir.
11.13 Resimler için Özel Gerekler
(a) Resimler, sabit, siyah, yeterince yoğun ve koyu, muntazam
biçimde kalın ve iyi-tanım!anmış çizgiler ve kalem darbeleri ile
yapılacak, renk kullanılmayacaktır.
(b) Kesitler, referans işaretleri ve ana çizgilerin net biçimde
görülmesine mani olmayan eğik tarama ile belirtilecektir.
(c) Resimlerin ölçeği ve resimlerin yapılış tarzındaki
açıklık, üçte iki küçültülerek yapılan fotografik bir çoğaltmada, tüm
ayrıntıların zorluk çıkarmadan ayırdedilmesini mümkün kılacak bir
şekilde olacaktır.
(d) İstisnai durumlarda, bir resim üzerinde ölçek verildiğinde,
ölçek çizgili olarak temsil edilecektir.
(e) Resimler üzerinde görünen tüm rakamlar, harfler ve
referans çizgileri basit ve net olacaktır. Rakamlar ve harfler ije
birlikte köşeli parantezler, daireler ve tırnaklar kullanılmayacaktır.
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(f) Resimlerdeki tüm çizgiler ekseriyetle çizim aletleri
yardımıyla çizilecektir.
(g) Şeklin netliği için farklı bir oranın kullanılması
kaçınılmaz değil ise, her şeklin her unsur şekildeki diğer unsurların
her biri ile uygun bir oranda olacaktır.
(h) Rakamlar ve harflerin yüksekliği 0.32 sm'den daha az
olmayacaktır. Resimlere harf konması durumunda, Latin ve alışılageldiği
yerde Yunan alfabeleri kullanılacaktır.
(i) Aynı resim sayfası bir kaç şekil içerebilir. Eğer, iki ya
da daha fazla sayfa üzerinde bulunan şekiller, aslında tek bir bütün
şekli oluşturuyorsa, bu şekiller, çeşitli sayfalar üzerinde görünen
şekillerin herhangi birinin herhangi bir kısmı gizli kalmadan, tüm
şeklin bir araya getirilebileceği şekilde düzenlenecektir.
(j) Farklı şekiller sayfa ya da sayfalar üzerinde, tercihan
dikine bir konumda, birbirlerinden net bir şekilde ayrılmış olarak,
sayfada boş yer harcamadan düzenlenecektir. Şekiller dikine konumda
düzenlenmemişse, şekillerin üst kısmının sayfanın sol tarafında olacağı
şekilde yan olarak düzenlenmelidir.
(k) Farklı şekiller Arap rakamları ile sırayla sayfaların
numaralandırılmasından bağımsız bir şekilde numaralandırılacaktır.
(1) Tarifnamede belirtilmeyen referans işaretleri resimlerde
görünmeyecektir, ve resimlerde görünmeyen referans işaretleri Tarifnamede
bulunmayacaktır.
(m) Referans işaretleri kullanıldığında, uluslararası başvuru
boyunca, aynı özellikler, aynı referans işaretleri ile belirtilecektir.
(n) Eğer resimlerde çok fazla referans işareti varsa, tüm
referans işaretlerini ve bu işaretler tarafından belirtilen özellikleri
belirten ayrı bir sayfanın eklenmesi şiddetle tavsiye edilir.
11.4 Daha Sonraki Belgeler
10 ve 11.1-11.13 sayılı Yönetmelik Maddeleri aynı zamanda
uluslararası başvurunun yapılmasından sonra sunulan herhangi bir
belge -örneğin, düzeltilmiş sayfalar, değiştirilmiş istemler- için de
geçerlidir.
Madde 12
Uluslararası Başvurunun Dili
12.1 Kabul Edilen Diller
(a) Herhangi bir uluslararası başvuru, Uluslararası Büro ve bu
başvuru hakkında uluslararası araştırma için yetkili olan Uluslararası
Araştırma Kuruluşu arasında varılan anlaşmada belirtilmiş dil ya da
dillerden birinde ibraz edilecektir, anlaşmanın bazı dilleri belirlemiş
olması durumunda,, başvuru Kurumu, belirlenmiş diller arasından
uluslararası müracaatın belirli bir dil ya da belirli dillerde ibraz
edilmesi gerektiğini şart koşabilecektir.
(b) Paragraf (a)'nın yanısıra, dilekçe, resimlerin herhangi bir
metin kısmı ve özet kısmının aşağıdaki koşullar dahilinde uluslararası
başvurunun diğer unsurları ile aynı dilde olması gerekmemektedir:
(i) dilekçe, (a), paragrafı altında kabul gören bir dilde,
ya da uluslararası başvurunun yayımlanacağı dildedir;
(iv) resimlerin yazılı kısmı, uluslararası başvurunun
yayımlanacağı dildedir;
(iii) özet kısmı, uluslararası başvurunun yayımlanacağı
dildedir.
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(c) Paragraf (d)'ye tabı tutulduğunda, başvuru Kurumunun resmi
dilinin 48.3(a) sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen dillerden biri,
fakat (a) paragrafında değinilen anlaşmada belirlenmemiş bir dilde
olması durumunda, uluslararası başvuru bahsedilen resmi dilde ibraz
edilebilecektir. Uluslararası başvurunun bahsedilen resmi dilde ibraz
edilmesi durumunda, 23.1 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce Uluslararası
Araştırma Kuruluşuna verilen araştırma suretine (a) paragrafında değinilen
anlaşmada belirlenmiş dile, ya da dillerden birine yapılmış bir tercüme
eşlik edecektir; bu tercüme başvuru Kurumunun sorumluluğu altında
hazırlanacaktır.
(d) Paragraf (c) sadece, Uluslararası Büro adresine yollanan
bir bildiride, Uluslararası Araştırma Kuruluşunun (c) paragrafında
değinilen tercüme esasında uluslararası başvuruları araştırmayı kabul
ettiğini beyan etmesi durumunda geçerli olacaktır.
12.2 Uluslararası Başvurudaki Değişikliklerin Dili
Uluslararası başvuruda yapılan, 46.3 ve 66.9 sayılı maddelere
tabi düzeltmeler ve eklemeler gibi herhangi bir değişiklik bahsedilen
başvuru ile aynı dilde olacaktır.
Madde 13
Buluşun Bütünlüğü
13.1 Bütünlük Gereği
Uluslararası başvuru, sadece bir buluşa ya da tek bir genel
buluş kavramını ("buluşun bütünlük gereğini") oluşturacak şekilde
bağlantılı olan bir buluşlar topluluğuna ilişkili olacaktır.
13.2 Buluşun Bütünlüğü Gereğinin Yerine Getirildiği Farzedilen Durumlar
Bir buluşlar topluluğu için tek ve aynı uluslararası başvuruyla
istemde bulunulması durumunda, 13.1 sayılı Yönetmelik Maddesinde atıfta
bulunulan buluş bütünlüğü gereği sadece, aynı ya da mukabil özel teknik
özelliklerin biri ya da daha fazlasını kapsayan bu buluşlar arasında
teknik bir ilişki olduğunda yerine gelmiş olacaktır. "Özel teknik
özellikler" ifadesi, hakkında istemde bulunulan, bir bütün olarak
farzedilen buluşların her birinin tekniğin bilinen durumu üzerinde yaptığı
bir katkıyı oluşturan teknik özellikler anlamına gelecektir.
13.3 istemde Bulunma Şeklinin Buluşun Bütünlüğüne Etki Etmediğinin
Saptanması
Bir buluşlar topluluğunun tek bir buluş kavramını oluşturacak
şekilde birbiriyle bağlantılı olup olmadığının saptanması, buluşlar
için tek bir istem dahilinde bulunan seçenekler halinde ya da'ayrı
ayrı istemler dahilinde istemde bulunulmuş olup olmadığı göz önüne
alınmaksızın yapılacaktır.
13.4 Bağımlı İstemler
13.1 sayılı Yönetmelik Maddesine tabi tutulduğunda, bir bağımlı
istemin özelliklerinin kendi içlerinde bir buluş oluşturuyor olarak
farzedildiği durumda bile, bağımsız bir istemde hakkında istemde bulunulan
belirli buluş biçimleri için istemde bulunulan makul sayıda bağımlı ,.---istemin aynı uluslararası başvuru dahilinde
•;'•'**'.•./"•
kapsanmasına izin verilecektir.
.
,' . ^ '
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13.5 Faydalı Model
Bir faydalı modelin patentinin bir uluslararası başvuruya
dayanılarak araştırmasının yapıldığı herhangi bir belli edilmiş Devlet,
13.1-13.4 sayılı Yönetmelik maddelerinde düzenlemesi yapılmış hususlar söz
konusu olduğunda, bu maddeler yerine, bu Devlette uluslararası başvurunun
işleme konması başladıktan sonra faydalı model ile ilişkili ulusal
kanununun şartlarını uygulamaya koyabilecektir, bu durumda, başvuruda
bulunan tarafın, başvurusunu ulusal kanunun bahsedilen şartlarının
gereklerine uydurmak için 22 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce geçerli
sürenin sona ermesinden itibaren en azından iki ay süresi olacaktır.

Madde 13 2.mükerrer Mikrobiyolojik Buluşlar
13 2.mükerrer 1 Tanımlama
Bu Maddenin amaçları doğrultusunda, "Tevdi edilmiş bir
mikroorganizmaya atıf," bir uluslararası başvuruda, bir
mikroorganizmanın bir tevdi merciine tevdi edilmesiyle ya da bu
şekilde tevdi edilen mikroorganizma ile ilgili olarak verilen özel
ayrıntılar anlamına gelmektedir.
13 2.mükerrer 2 Atıflar (Genel)
Tevdi edilmiş bir mikroorganizmaya yapılan bir atıf bu Madde
uyarınca yapılacaktır, ve bu şekilde yapıldığında, belli edilmiş her
Devletin ulusal kanununun gereklerini karşılıyor olarak farzedilecektir.
13 2.mükerrer 3 Atıflar: İçerik, Atıf ya da Belirtmenin Metne
Katılmasındaki Hatalar
(a) Tevdi edilmiş bir mikroorganizma ile ilgili bir atıf
aşağıdaki hususları belirtecektir:
(i) tevdi yapılan tevdi merciinin ismi ve adresi;
(ii) mikroorganizmanın bu mercie tevdi edilme tarihi;
(iii) bu mercii tarafından mikroorganizmaya verilen erişim
sayısı; ve
(iv) Uluslararası Büronun 13 2.mükerrer 7(a)(i) sayılı Madde
usulünce haberdar edildiği herhangi bir ek konu, bu durumda bu konuyu
belirtme gereği, uluslararası başvurunun başvuru tarihinden en azından
iki ay önce 13 2.mükerrer 7(c) Maddesi uyarınca Gazetede yayımlanmış
olmalıdır.
(b) Tevdi edilmiş bir mikroorganizmaya yapılan bir atıfın kapsama
alınmamasıyla ilgili bir kusur, ya da tevdi edilmiş bir mikroorganizmaya
atıfla (a) paragrafı uyarınca bir belirtmenin kapsama alınmamasıyla ilgili
bir kusur, ulusal kanunu ulusal bir başvuruda bu tür bir atıfı ya da bu
tür bir belirtmeyi gerektirmeyen, belli edilmiş herhangi bir Devlette
herhangi bir sonuca yol açmayacaktır.
13 2.mükerrer. .4 Atıflar: Belirtmelerin Verilme Zamanı
13 2.mükerrer 3(a) sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen
belirtmelerin herhangi birinin, ibraz edildiği haliyle uluslararası
başvuruda tevdi edilmiş bir mikroorganizmaya yapılan bir atıf dahilinde
kapsanmaması, fakat başvuru sahibi tarafından rüçhan tarihinden itibaren
16 ay dahilinde Uluslararası Büroya tedarik edilmesi durumunda, ulusal bir
başvuruda bulunulmuş ise, belli edilmiş herhangi bir Kurumun ulusal kanunu
belirtmenin daha erken bir zamanda tedarik edilmesini gerektirmedikçe ve
Uluslararası Büro 13 2.mükerrer 7(a)(ii) sayılı Yönetmelik Maddesi usulüne
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göre bu gerek hakkında haberdar edilmişse, Uluslararası Büronun bu gereği
uluslararası başvurunun ibraz edilmesinden en azından iki ay önce 13
2.mükerrer 7(c) sayılı Yönetmelik Maddesi uyarınca Gazetede yayınlamış
ise söz konusu belirtme zamanında tedarik edilmiş olarak farzedilecektir.
Bununla birlikte, başvuru sahibinin 21(2)(b) sayılı Yönetmelik Maddesi
usulünce erken yayımlanma için bir istekte bulunması durumunda, belli
edilmiş herhangi bir Kurum bu isteğin yapıldığı zaman tedarik edilmemiş
herhangi bir belirtmeyi zamanında tedarik edilmemiş olarak
farzedebilecektir. Daha önceki cümleler uyarınca geçerli sürenin kayda
alınmış olup olmadığına bakılmaksızın, Uluslararası Büro, ibraz edildiği
şekliyle uluslararası başvuruda kapsanmamış olan herhangi bir belirtmeyi
aldığı tarihi başvuru sahibi ve belli edilmiş Kuruma bildirecektdir.
Belirtmenin, uluslararası yayımlanma için teknik hazırlıkların
tamamlanmasından önce tedarik edilmiş olması halinde, Uluslararası Büro
tedarik tarihini uluslararası başvurunun uluslararası yayınında
belirtecektir.
'> ' •
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13 2.mükerrer 5 Bir ya da Daha Çok Belli Edilmiş Devlet için Atıflar ve
Belirtmeler; Belli Edilmiş Farklı Devletler için Farklı Tevdiler;
İsmi Verilenden Başka Tevdi Merciilerinde.Bulunan Tevdiler
(a) Tevdi edilmiş mikroorganizmaya yapılan bir atıf, belli
edilmiş Devletlerin sadece bazılarının amaçları doğrultusunda
yapıldığı ifade edilmedikçe, belli edilmiş Devletlerin tümünün
amaçları doğrultusunda yapılmış farzedilir; bu, atıfta kapsanan
belirtmeler için de geçerlidir.
(b) Belli edilmiş farklı Devletler için mikroorganizmaların
farklı tevdilerine atıfta bulunulabilir.
(c) Belli edilmiş herhangi bir Kurum, 13 2.mükerrer 7(b) sayılı
Yönetmelik Maddesi usulünce tebliğ edilenden farklı bir tevdi mercii
ile yapılmış bir tevdiyi geçersiz sayma yetkisindedir.
13 2.mükerrer 6 Numunelerin Tedariki
(a) Uluslararası başvuru, tevdi edilmiş bir mikroorganizmaya
yapılmış bir atıfı içeriyorsa, başvuru sahibi, Uluslararası Araştırma
Kuruluşunun ya da Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşunun isteği
üzerine, tevdi merciine bahsedilen Kuruluşa bu mikroorganizmanın bir
numunesinin tedarik edilmesi için yetki verir ve teminat gösterir, şu
şartla ki, bahsedilen Kuruluşun Uluslararası Büroya numunelerin
tedarikinin gerekebileceğini ve bu numunelerin sadece durum gerektirirse
uluslararası araştırma ya da uluslararası geçici inceleme amaçları
doğrultusunda kullanılacağını tebliğ etmesi ve bu tebliğin Gazete'de
yayımlanması gerekir.
(b) 23 ve 40 sayılı hükümler bazında, uluslararası bir başvuruda
atıfta bulunulan tevdi edilmiş mikroorganizmanın numuneleri, başvuru
sahibi izin vermedikçe, bahsedilen Yasa Maddeleri usulünce ulusal
muamelenin başlayabileceği süre sona ermeden tedarik edilmez. Bununla
birlikte, başvuru sahibi 22 ya da 39 sayılı Hükümlerde değinilen fiilleri
uluslararası yayından sonra, ama bahsedilen süre sınırlarının sdna
ermesinden önce yerine getirirse, tevdi edilmiş mikroorganizmaların
numuneleri bahsedilen fiillerin yerine getirilmesinden sonra tedarik
edilebilir. Bununla beraber, herhangi bir ulusal Kurumun olduğu ulusal
kanuna göre, uluslararası yayın, incelenmemiş bir ulusal başvurunun
zorunlu yayınının yerini tutuyorsa, tevdi edilmiş mikroorganizmanın
numunelerinin tedariki bu ulusal kanuna göre yapılır.
13 2.mükerrer 7 Ulusal Gerekler: Tebliğ ve Yayımlama
(a) Herhangi bir ulusal Kurum Uluslararası Büroya ulusal kanunun
herhangi bir gereğini tebliğ edebilir, bu durumda,
(i) 13 2.mükerrer .3(a)(i), (ii) ve (iii) sayılı Yönetmelik
Maddesinde değinilen hususlara ek olarak, tebligatta, belirtilen her
hususun ulusal bir başvuruda tevdi edilmiş bir mikroorganizmaya yapılmış
bir atıfta kapsanması gerekir;
(ii) 13 2.mükerrer. 3(a) sayılı Yönetmelik Maddesinde
değinilen hususların bir ya da bir kaçının ya ulusal bir başvurunun
yapıldığı tarihte başvuruda kapsanması, ya da rüçhan tarihinden itibaren
16 ayı geçmemek şartıyla, tebligatta belirtilmiş bir sürede tedarik
edilmesi
gerekir.
(b) Her ulusal Kurum Uluslararası Büroya, söz konusu kurumun
patent prosedürünü gerçekleştirmesi için ulusal kanunun
mikroorganizmaların tevdisinin. yapılmasına izin verdiği tevdi
meretlerini tebliğ eder. Eğer ulusal kanunda bu konuda bilgi yoksa ya
da bu tür tevdilere izin verilmiyorsa, bu olguyu tebliğ eder.
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(c) Uluslararası Büro, Gazete'de kendisine (a) paragrafı usulünce
t e b l i ğ edilmiş gerekleri ve (b) paragrafı usulünce t e b l i ğ i edilmiş
b i l g i l e r i acilen yayımlar.
Madde 13 3.mükerrer
Nükleotid ve/veya Amino Asit Listeleri
13 3.mükerrer .1 Uluslararası Kuruluşlar için Dizi Listeleri
(a) Uluslararası Araştırma Kuruluşu, bir nükleotid ve/veya
amino asit dizisi listesinin 5.2 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce
îdari Talimatlarda belirtilmiş standarda uymadığını, ve/veya listenin
bu Talimatlarda şart koşulmuş makinede okunabilir bir biçimde
olmadığını bulur ise, başvuru sahibine yaptığı çağrıda saptanmış
bir süre dahilinde başvuru sahibini aşağıdaki hususları
gerçekleştirmeye davet edebilir:
(i) dizinin önceden belirtilmiş standarda uyan bir listesinin
Uluslararası Araştırma Kuruluşuna verilmesi, ve/veya
(ii) dizinin îdari Talimatlarda şart koşulan makinede
okunabilir şekildeki bir listesinin Uluslararası Araştırma Kuruluşuna
tedarik edilmesi ya da, bu Kuruluş dizi listesini şart koşulan şekle
uyarlayabilecekse, bu uyarlamanın bedelinin ödenmesi.
(b) Paragraf (a) usulünce verilen herhangi bir dizi listesine,
listenin, uluslararası başvurunun yapıldığı tarihteki tarifnamesinin
ötesine geçen herhangi bir hususu kapsamadığı yolunda bir beyan eklenir.
(c) Başvuru sahibi saptanmış süre dahilinde Uluslararası
Araştırma Kuruluşunun yaptığı davete uymazsa, Uluslararası Araştırma
Otoritesinin uluslararası başvuruyu araştırması gerekmez, zira, bu
karşılıksızlık yüzünden anlamlı bir araştırmanın gerçekleştirilemeyeceği
sonucuna varılır.
(d) Uluslararası Araştırma Kuruluşu, (a)(i i) paragrafı usulünce,
dizi listesini makinede okunabilir bir biçime uyarlarsa, bu uyarlamanın
makinede okunabilir bir kopyasını başvuru sahibine gönderir.
(e) Uluslararası Araştırma Kuruluşu, (a) paragrafı usulünce,
kendisine verilen, ya da kendisi tarafından uyarlanan herhangi bir dizi
listesinin bir kopyasını istek üzerine Uluslararası Geçici İnceleme
Kuruluşuna temin eder.
(f) Paragraf (a) usulünce Uluslararası Araştırma Kuruluşuna
verilen, ya da Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından uyarlanan
bir dizi listesi, uluslararası başvuruya dahi sayılmaz.
13 2.mükerrer

.2 Belli Edilmiş Kurum için Dizi Listeleri

(a) Uluslararası başvuru belli edilmiş bir Kurum nezdinde işleme
konduktan sonra, bu Ofis, 13 2.mükerrer .l(a) sayılı Yönetmelik Maddesi
usulünce Uluslararası Araştırma Kuruluşuna verilen, ya da bu Kuruluş
tarafından uyarlanan herhangi bir dizi listesinin bir kopyasını başvuru
sahibinden isteyebilir.
(b) Belli edilmiş bir Kurum bir nükleotid ve/veya amino asit
dizisi listesinin 5.2 sayılı Hüküm usulünce îdari Talimatlarda
saptanmış standarda uymadığını, ve/veya bu Talimatlarda şart koşulan
makinede okunabilir bir şekilde olmadığını, ve/veya 13 3.mükerrer .l(a)
sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce, Uluslararası Araştırma Kuruluşuna
herhangi bir dizi listesinin verilmediğini, ya da bu Kuruluş tarafından
herhangi bir dizi listesinin uyarlanmadığım bulursa, bu Kurum başvuru
sahibinden aşağıdaki hususları gerçekleştirmesini isteyebilir:
(i) saptanmış standarda uyan bir dizi listesinin tarafına
verilmesini, ve/veya
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(ii) îdari Talimatlarda şart koşulan, makinede okunabilir bir
şekilde bir dizi 1 işteşinin tarafına verilmesini, ya da, bu
Kurum dizi listesini bu şekle uyarlayabilecekse, bu uyarlama
bedelinin tarafına ödenmesini.
Madde 14
Havale Harcı
14.1 Havale Harcı
(a) Herhangi bir başvuru Kurumu, başvuru sahibinin, uluslararası
başvuruyu almak, suretleri Uluslararası Büro ve yetkili Uluslararası
Araştırma Kuruluşuna göndermek, ve başvuru Ofisi kapasitesi dahilinde
uluslararası başvuru ile bağlantılı olarak yerine getirmesi gereken
tüm diğer görevleri yerine getirmek için tarafına kendi yararına bir
harç ("havale harcı") ödemesini isteyebilir.
(b) Böyle bir harç söz konusu ise, bu harcın miktarı ve ödenmesi
gereken tarihi başvuru Kurumu tarafından saptanacaktır.
Madde 15
Uluslararası Harç
15.1 Temel Harç ve Belli Etme Harcı
Her uluslararası başvuru, başvuru Kurumu tarafından Uluslararası
Büro yararına toplanacak bir harca ("uluslararası harç") tabidir.
Bu harç aşağıdaki harçları kapsamaktadır:
(i) bir "temel harç," ve
(ii) 4.9 (a) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce uluslararası
başvuruda başvuru sahibi tarafından arzuda bulunulan ulusal patent
ve bölgesel patent sayısı kadar "Belli Etme harcı," istisnai olarak bir
belli etme için 44 sayılı Hükmün, geçerli ise, bu belli etme için sadece
tek bir belli etme harcının ödenmesi gerekir.
15.2 Miktarlar
(a) Temel harç ve Belli etme harcının miktarları Harç Çizelgesinde
ortaya konmuştur.
(b) Temel harç ve belli etme harcının miktarları, bu harçların,
15.3 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce, İsviçre Frangı dışında bir
nakitle ödenmesini talep eden her başvuru Kurumu için, söz konusu Kuruma
danıştıktan sonra, Genel Müdür tarafından, söz konusu Kurumun talep
ettiği nakit/nakitler cinsinden ("saptanan nakit") saptanır. Her
_
saptanan nakit miktar, Harç Çizelgesinde ortaya konan İsviçre frangı""
ile belirtilen miktarlara aşağı yukarı eşittir. Bu miktarlar Gazede'de
yayımlanır.
(c) Harç Çizelgesinde ortaya konan harçların miktarları
değiştiğinde, saptanmış nakitler cinsinden mukabil miktarlar düzeltilen
Harç Çizelgesinde ortaya konan miktarlar ile aynı tarihten itibaren
uygulamaya girecektir.
(d) isviçre frangı ve saptanmış bir nakit arasındaki kambiyo
oranı en son uygulanan kambiyo oranından farklı hale geldiğinde, Genel
Müdür, Kurul tarafından verilen direktiflere göre saptanan nakit
cinsinden yeni miktarları oluşturur. Yeni oluşturulan miktarlar,
ilişkili Ofis ve Genel Müdürün i ki-aylık süre dahiline düşen bir tarih
üzerinde anlaşmaları koşuluyla, yeni miktarların Gazete'de
yayımlanmasından iki ay sonra geçerli olur, bu durumda, bahsedilen
miktarlar bu Ofis için bu tarihten itibaren için geçerli olur.
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15.3 Ödeme Şekli
Uluslararası harç başvuru Kurumunun talep ettiği nakit ve
nakitler cinsinden ödenecektir. Tabii ki, başvuru Kurumu tarafından
Uluslararası Büroya havale edildiği zaman, havale edilen miktarın
serbestçe İsviçre frangına çevrilebilmesi gerekir.
15.4 Ödeme Zamanı
(a) Temel harç uluslararası başvurunun alınmasından itibaren
bir ay içinde ödenir.
(b) Belli Etme harcı aşağıdaki şekilde ödenir:
(i) uluslararası başvuru 8 sayılı Hüküm usulünce bir rüçhan
istemini içermezse, uluslararası başvurunun alınma tarihinden itibaren
bir yıl içinde,
(ii) uluslararası başvuru 8 sayılı Hüküm usulünce bir rüçhan
istemi içeriyorsa, rüçhan tarihinden itibaren" bir yıl içinde, ya da,
uluslararası başvurunun alındığı tarihten sonraki ay rüçhan tarihinden
itibaren bir yılın sona ermesinden sonra sona eriyorsa, alınma tarihinden
itibaren bir ay içinde.
•
"
' ,
(c) Temel harç ya da belli etme harcı, uluslararası başvurunun
alındığı tarihten sonra ödenirse, ve bu harcın ödeme tarihindeki
ödenebilir nakit cinsinden miktarı ("yüksek miktar"), uluslararası
başvurunun alındığı tarihteki miktara ("düşük miktar") kıyasla daha
yüksek ise,
(i) harç, uluslararası başvurunun alınma tarihinden itibaren
bir ay içinde ödenirse, ödenmesi gereken miktar düşük miktar olur,
(ii) harç, uluslararası başvurunun alınma tarihinden itibaren
bir aydan sonra ödenirse, ödenmesi.gereken miktar yüksek miktar olur.
15.5 4.9(c) Sayılı Yönetmelik Maddesi Usulünce Harçlar
(a) 15.4(b) sayılı Yönetmelik Maddesine rağmen, 4(9)(b) sayılı
Yönetmelik Maddesi usulünce yapılan her belli etmenin 4.9(c) sayılı
Yönetmelik Maddesi usulünce teyiti, Harç Çizelgesinde ortaya konduğu
şekliyle, (Uluslararası Büronun yararına) başvuru sahibinin teyit
vasıtasıyla talep ettiği ulusal patent ve bölgesel patent sayısı kadar
(Uluslararası Büronun yararına) belli etme harcının, (başvuru Kurumunun
yararına) bir teyit harcı i>e birlikte başvuru Kurumuna ödenmesine
tabidir.
•
(b) 4.9(b)(ii) sayılı Yönetmelik Maddesinin belirttiği süre
dahilinde başvuru sahibinin ödediği miktar (a) paragrafı usulünce
ödenmesi gereken harçları karşılamaya yeterli değilse, ödenen miktar ya
başvuru sahibi tarafından belirtildiği şekilde, ya da bu tür bir belirtme
yok ise, İdari Talimatlarda saptandığı şekilde, başvuru Kurumu tarafından
tahsis edilir.
15.6 Geri Ödeme
Başvuru Kurumu aşağıdaki durumlarda uluslararası harcı başvuru
sahibine geri öder:
(i) 11(1) sayılı Hüküm usulünce yapılan saptama olumsuz
ise, ya da
(ii) tescil kopyasının Uluslararası Büroya verilmesinden önce,
uluslararası başvuru geri çekilmiş ya da geri çekilmiş farzediliyor ise.
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Madde 16
Araştırma Harcı
16.1 Harç îsteme Hakkı
(a) Her Uluslararası Araştırma Kuruluşu, kendi yararına,
uluslararası araştırmanın gerçekleştirilmesi, ve bu Antlaşma ve
Yönetmelik Maddeleri tarafından Uluslararası Araştırma Kuruluşlarına
verilen tüm diğer görevlerin yerine getirilmesi için başvuru sahibinden
bir harç ("araştırma harcı") ödemesini isteyebilir.
(b) Araştırma harcı başvuru Kurumu tarafından tahsil edilir.
Bahsedilen harç, bu Kurum tarafından saptanan nakit ya da nakitler
cinsinden' ödenebilir ("başvuru Kurumu nakiti"), tabii ki, eğer başvuru
Kurumunun nakiti bahsedilen harcın ödenmesi için Uluslararası Araştırma
Kuruluşunun saptadığı nakitlerden biri ("saptanmış nakit ya da nakitler")
değilse, başvuru Kurumu tarafından Uluslararası Araştırma Kuruluşuna
havale edildiğinde, Uluslararası Araştırma Kuruluşunun merkezinin
bulunduğu Devletin nakitine ("merkez nakiti") serbestçe çevrilebilmesi
gerekir. Araştırma hardı miktarı, saptanmış nakit ya da nakitlerden daha
başka bir "başvuru Kurumu nakiti" cinsinden ise, bu miktar söz konusu
Kuruma danıştıktan sonra Genel Müdür tarafından saptanır. Bu miktarlar,
merkez nakiti cinsinden Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından.
saptanan miktarlara aşağı yukarı eşittir. Bu miktarlar Gazete'de
yayımlanır.
(c) Araştırma harcının miktarı merkez nakiti cinsinden
değiştirildiğinde, saptanmış nakit ya da nakitlerden daha başka olan
başvuru Kurumu nakitleri cinsinden mukabil miktarlar da merkez nakiti
cinsinden değiştirilmiş miktar ile aynı tarihten itibaren uygulamaya
girecektir.
(d) Saptanan nakit ya da nakitlerden farklı merkez nakiti ve her
başvuru Kurumu nakiti arasındaki kambiyo kUru en son uygulanan kurdan
farklılaşırsa, Genel Müdür, kurul tarafından verilen direktiflere göre
yeni miktarı bahsedilen alıcı Ofis nakiti cinsinden oluşturur. Yeni
miktar, Gazete'de yayımından iki ay sonra uygulamaya girer. Eğer bir
ilgili alıcı Kurum ve Genel Müdür bu iki aylık dönem süresine düşen bir
,tarih üzerinde anlaşırlarsa, bahsedilen yeni miktar söz konusu Kurum için
bu tarihten itibaren uygulamaya girer.
(e) Araştırma harcı, saptanan nakit ya da nakitlerden daha başka
bir başvuru Kurumu nakiti cinsinden ödendiği zaman, Uluslararası
Araştırma Kuruluşu tarafından merkez nakiti cinsinden alınan gerçek
miktar Otorite tarafından saptanan miktardan daha az ise, aradaki fark
Uluslararası Büro tarafından Uluslararası Araştırma Kuruluşuna ödenir,
alınan gerçek miktar daha fazla ise, aradaki fark Uluslararası Büro'ya
aittir.
(f) Araştırma harcının ödenme süresi söz konusu olduğunda, temel
harç ile il işkili 15.4 sayılı Yönetmelik Maddesinin koşulları geçerlidir.
16.2 Geri Ödeme
Başvuru Kurumu araştırma harcını aşağıdaki durumlarda başvuru
sahibine geri öder:
(i) 11(1) sayılı Yasa Maddesi usulünce yapılan saptama
olumsuz ise,ya da
(ii) tescil kopyasının Uluslararası Araştırma Kuruluşuna
verilmesinden önce, uluslararası başvuru geri çekilmiş ya da geri
çekilmiş farzediliyor ise.
•
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16.3 Kısmen Geri Ödeme
Uluslararası başvuru, söz konusu Uluslararası Araştırma Kuruluşu
tarafından bir uluslararası araştırmanın konusu olmuş daha önceki bir
uluslararası başvurunun rüçhanını talep ediyorsa, Araştırma Kuruluşu,
16(3)(b) sayılı Hükümde getirilen koşullar usulünce ve düzeyince, sonraki
uluslararası başvuru ile bağlantılı olarak ödenen araştırma harcını geri
ödeyecektir, yeter ki, daha sonraki uluslararası başvuru hakkındaki
uluslararası araştırma raporu tamamen ya da kısmen daha önceki
uluslararası başvuru üzerine gerçekleştirilen uluslararası araştırmanın
sonuçlarına dayansın.
Madde 16 2.mükerrer
Harçların Ödenmesi için Sürenin Uzatılması
16 2.mükerrer .1 Başvuru Kurumu Tarafından Çağrıda Bulunma
(a) Uluslararası bir başvuru için 14.1(b) 15.4(a) ve 16.1(f)
sayılı Yönetmelik Maddelerinde belirtilen süreler dolduğunda, başvuru
sahibi tarafından hiç bir harç ödenmemiş ise, ya da gönderme harcı,
temel harç ve araştırma harcını kapsayan miktardan daha azı ödenmiş
ise, başvuru Kurumu, başvuru sahibini, davet tarihinden sonra bir ay
içinde, bu harçları kapsayan miktarın, mümkün olduğu oranda,
16. 2.mükerrer.2 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce geç ödeme harcı ile
birlikte, tarafına ödenmesine davet eder.
(b) Uluslararası bir başvuru için, 15.4(b) sayılı Yönetmelik
Maddesi usulünce belirtilen süre dolduğunda, başvuru sahibinin yaptığı
ödeme 4.9(a) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce yapılan tüm belli
etmeleri kapsaması gerekli belli etmeler için gerekli belli etme
harçlarını karşılamıyorsa, başvuru Kurumu, başvuru sahibini, davet
tarihinden sonra bir ay içinde, bu harçları kapsayan miktarın, mümkün
olduğu oranda, 16 2.mükerrer .2 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce geç
ödeme harcı ile birlikte, tarafına ödenmesine davet eder.
(c) Başvuru Kurumu başvuru sahibine (a) ya da (b) paragrafı
usulünce bir çağrı yollamış ise, ve başvuru sahibi çağrı tarihinden
sonra bir ay içinde, mümkün olduğu oranda, 16 2.mükerrer. .2 sayılı
Yönetmelik Maddesi usulünce geç ödeme harcı ile birlikte, ödenmesi
gereken miktarı tam ödememiş ise, başvuru Kurumu:
(i) başvuru sahibi tarafından belirtildiği şekilde, ya da
böyle bir belirtme yok ise, îdari Talimatlar tarafından saptandığı
şekilde ödenen miktarı tahsis eder,
(ii) 14(3) sayılı Hüküm usulünce geçerli beyanatta bulunur, ve
(iii) 29 sayılı Yönetmelik Maddesi tarafından getirilen
koşullara uygun davranır.
16 2.mükerrer .2 Geç Ödeme Harcı
(a) 16 2.mükerrer .l(a) ya da (b) sayılı Yönetmelik Maddesi
usulünce yapılan bir çağrıdan sonra ödenen harçlar için başvuru Kurumu
bir geç ödeme harcı isteyebilir. Bu harcın miktarı şöyledir:
(i) çağrıda belirtilen ödenmemiş harçların miktarının %50'si,
ya da,
(ii) (i) şıkkı usulünce hesaplanan miktar gönderme harcından
az ise, gönderme harcına eşit bir miktar.
(b) Geç ödeme harcının miktarı temel harcın miktarını aşamaz.
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Madde 17
Rüçhan Belgesi
17.1 Daha Önceki Ulusal .Başvurunun Suretinin Teslim Edilme
Zorunluluğu
(a) Uluslararası başvuruda, 8 sayılı Antlaşma Maddesi usulünce daha
önceki bir ulusal başvurunun rüçhanı talep edilmişse, uluslararası
başvuru ile birlikte başvuru Kurumu tarafından zaten ibraz edilmemişse,
bahsedilen ulusal başvurunun yapıldığı kuruluş tarafından tasdik edilmiş
bir sureti ("rüçhan belgesi) ya rüçhan tarihinden sonraki 16 ay
içerisinde, ya da 23(2) sayılı Hükümde değinilen durumda, işleme
konmaya da incelemenin istendiği tarihten önce, başvuru sahibi
tarafından Uluslararası Büroya ya da başvuru Kurumuna teslim edilir.
(b) Rüçhan belgesi, başvuru Kurumu tarafından verilecekse,
başvuru sahibi, rüçhan belgesini teslim etmek yerine, başvuru
Kurumundan rüçhan belgesini Uluslararası Büroya göndermesini
isteyebilir. Böyle bir istek, (a) paragrafında değinilen geçerli süre
sona ermeden önce yapılır ve. başvuru Kurumu tarafından bir harca
tabi tutulabilir.
(c) Önceki iki paragraftan ikisinin de gereklerine uyulmamışsa,
belli edilmiş herhangi bir Devlet, rüçhan talebini kayda almayabilir.
17.2 Suretlerin Temin Edilmesi
(a) Uluslararası Büro, belli edilmiş Kurumun özel isteği üzerine,
hızla, fakat 17.1(a) sayılı Yönetmelik Maddesinde saptanmış sürenin
sona ermesinden sonra rüçhan belgesinin bir suretini bahsedilen Kuruma
verir. Rüçhan belgesinin tasdik edilmiş bir tercümesi ile birlikte rüçhan
belgesinin talep edilmesi dışında kendisinden bir suret hazırlanması hiç
bir Kurum istemeyecektir. Başvuru sahibinin, 22 sayılı Yasa Maddesinde
belirtilen geçerli sürenin sona ermesinden önce. tasdik'edilmiş bir
tercümeyi belli edilmiş Kuruma vermesi gerekmez.
(b) Uluslararası Büro, uluslararası başvurunun uluslararası
yayınından önce, rüçhan belgesinin suretlerini kamuya vermez.
(c) Uluslararası başvuru 21 sayılı Hüküm usulünce yayımlanmış ise,
Uluslararası Büro rüçhan belgesinin bir suretini masrafların karşılanması
şartıyla ve yayından önce meydana gelen aşağıdaki durumlar haricinde:
(i) uluslararası başvuru geri çekilmişse,
•'(ii) .ilişkili rüçhan talebi geri çekilmişse, ya da 4.10(b)
sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce yapılmamış farzedilmişse, y a d a
(iıi) 8(1) sayılı Antlaşma Maddesi usulünce yapılan ilişkili
beyanat 4.10(d) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce iptal edilmişse, istek
üzerine herhangi bir kişiye verir.
(d) Paragraf (a)-(c), sonraki uluslararası başvuruda rüçhanı talep
edilen daha önceki bir uluslararası başvuru için de geçerlidir.
Madde 18
Başvuru Sahibi
13.1

îkamet Adresi

(a) Paragraf (b)'nin koşullarına tabi olmak kaydıyla, bir başvuru
sahibinin ikamet ettiğini iddia ettiği Antlaşmaya tabi Devletin
ikametinde olup olmadığı, bu Devletin ulusal kanununa bağlıdır ve
başvuru Kurumu tarafından kararlaştırılır.
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(b) Her halde, Antlaşmaya tabi bir Devlet dahilinde gerçek ve
efektif bir sınai ya da ticari kuruluşun mülkiyeti bu Devlette ikamet
olarak farzedilir.
18.2 Milliyeti
(a) Paragraf (b)'nin koşullarına tabı olmak kaydıyla, bir
başvuru sahibinin milliyetinde olduğunu iddia ettiği Antlaşmaya tabi
Devletin milliyetinde olup olmadığı, bu Devletin ulusal kanununa
bağlıdır ve başvuru Kurumu tarafından kararlaştırılır.
(b) Her.halde, Antlaşmaya tabi bir Devletin ulusal
kanununa göre atanmış tüzel bir kişi bu Devletin bir uyruğu olarak
farzedilir.
18.3 İki ya da Daha Çok Başvuru Sahibi
İki ya da daha çok başvuru sahibi var ise, uluslararası bir
başvuruda bulunma hakkı, bu başvuru sahiplerinin en azından birinin 9
sayılı Hükme göre bir uluslararası başvuru yapma yetkisi var ise,
mevcuttur.
18.4 Başvuru Sahiplerine Uygulandığı Haliyle Ulusal Hukuk Kapsamındaki
Gerekler Hakkında Bilgi
(a) [tptal Edilmiştir]
(bj [İptal Edilmiştir]
(c) Uluslararası Büro zaman zaman, bir ulusal başvuruda bulunmak
için kimin gerekli nitelikleri taşıdığı (buluşu yapan kişi, buluşu
yapan kişiden sonra mülkiyet hakkı olan kişi, buluşun sahibi, ya da
başkası) hakkında çeşitli ulusal kanunlar üzerine bilgiler yayımlar.
Belli edilmiş herhangi bir Devlette, uluslararası başvurunun bir
hükmünün, söz konusu Devletin amaçları doğrultusunda uluslararası
başvuruda başvuru sahibi olarak tayin edilen kişinin, bu Devletin
kanunu usulünce ulusal bir başvuruyu yapmak için gerekli nitelikleri
taşıyıp taşımadığına bağlı olabileceği şeklinde bir uyarı bu türdeki
bilgilere eşlik eder.
Madde 19
Yetkili Başvuru Kurumu
19.1 Başvurunun Yapılacağı Yer
(a) Paragraf (b)'nin koşullarına tabi olmak kaydıyla,
uluslararası başvuru, başvuru sahibinin isteğine göre, başvuru
sahibinin ikamet ettiği Antlaşmaya tabi Devletin ulusal Kurumuna veya
bu Devleti temsil eden ulusal Kurum, ya da başvuru sahibinin
milliyetinde olduğu Antlaşmaya tabi Devletin ulusal Kurumuna, bu
Devleti temsil eden ulusal Kurum vasıtasıyla yapılır.
(b) Antlaşmaya tabi herhangi bir Devlet, Antlaşmaya tabi bir
başka Devlet ya da herhangi bir hükümetler-arası örgüt ile, ikinci
Devletin ulusal Kurumu ya da hükümetler-arası örgütün kurumu, bütün
veya bazı maksatlar için, ilk Devlette ikamet eden ya da bu Devletin
milliyetinde .olan başvuru sahipleri için, ilk Devletin ulusal Kurumu
yerine başvuru Kurumu olarak davranması için anlaşabilir. Bununla
birlikte, böyle bir anlaşma durumunda, ilk Devletin ulusal Kururru 15(5)
sayılı Hükmün amaçları doğrultusunda yetkili başvuru Kurumu olarak
farzedilir.
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' (c) 9(2) sayılı Antlaşma maddesi usulünce varılan herhangi bir
karar ile bağlantı]ı olarak, Kurul tarafından belirlenen Devletlerde
ikamet edenler ya da Devletlerin-milliyetinde olanların başvuruları için
başvuru Kurumu olarak davranacak ulusal Kurumu ya da hükümetler-arası
örgütü Kurul kararlaştırır. Bu, bahsedilen ulusal Kurum ya da
hükümetler-arası örgütün daha önce rızasını gerektirir.
19.2 İki ya da Daha Çok Başvuru Sahibi
İki ya da daha çok başvuru sahibi var ise, uluslararası
başvurunun yapıldığı ulusal Kurum, başvuru sahiplerinin en azından
birinin ikamet ettiği ya da milliyetinde olduğu bir Antlaşmaya tabi
Devletin ulusal Kurumu ya da bu Devlet yerine davranan ulusal
Kurum ise, 19.1 sayılı Yönetmelik Maddesinin gerekleri karşılanmış
farzedilir.
19.3 Başvuru Kurumunun Görevlerindeki Vekaletin,Yayını
(a) 19.1(b) sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen bir anlaşma
Uluslararası Büroya en kısa zamanda tebliğ edilmelidir. Bu tebligat,
başvuru kurumu görevlerini, Antlaşmaya tabi bir başka Devletin ulusal
Kurumuna veya bu Devlet için davranan ulusal Kuruma ya da hükümetierarası
bir örgüte, devreden anlaşmaya tabi Devlet tarafından yapılır.

Madde 20
Uluslararası Başvurunun Alınması
20.1 Tarih ve Numara
(a) Başvuru Kurumu, bir uluslararası başvuruya delaleten kağıtları
alır almaz, alınan her başvuru isteği suretine gerçek alınma tarihini ve
alınan her başvuru suretinin her sayfasına uluslararası başvuru
numarasını silinmez bir şekilde yazar.
(b) Her sayfada tarih ve numaranın yazılacağı yer ve diğer .
ayrıntılar îdari Talimatlarda belirtilir.
20.2 Farklı Günlerde Alınma
(a) Aynı uluslararası başvuruya ait, bütün belgeler başvuru
Kurumu tarafından aynı günde alınmamışsa, bu Ofis başvuru isteğinin
üzerindeki tarihi (daha önce yazılmış tarih ya da tarihleri henüz
okunur halde bırakarak) düzeltir, böylece düzeltilmiş tarih
uluslararası başvuruyu tamamlayan belgelerin alındığı günü belirtir,
şu şartla ki:
(i) ll(2)(a) sayılı Hüküm usulünce başvuru sahibine
düzeltme yapması için bir çağrı gönderilmemiş ve bahsedilen belgeler, ilk
belgelerin alındığı tarihten itibaren 30 gün içinde alınmışsa;
(ii) ll(2)(a) sayılı Hüküm usulünce başvuru sahibine düzeltme
yapması için bir çağrı gönderilmiş ve bahsedilen belgeler 20.6 sayılı
Yönetmelik'Maddesinde belirtilen geçerli süre dahilinde alınmışsa;
(iii) 14(2) sayılı Yasa maddesi söz konusu ise, eksik resimler,,
tamamlanmamış belgelerin ibraz edildiği ilk tarihten itibaren 30 gün
içinde alınmışsa;
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(iv) özeti ya da özetin bir kısmını içeren herhangi bir
sayfanın olmaması ya da daha sonra alınması, kendi başına, başvuru isteği
üzerine yazılı tarihte herhangi bir düzeltmeyi gerektirmiyorsa.
(b) Belgelerin ilk olarak alındığı tarihten daha sonraki bir
tarihte alınan herhangi bir belgeye başvuru Kurumu tarafından alındığı
tarih yazılacaktır.
20.3 Düzeltilmiş Uluslararası Başvuru
11(2)(b) sayılı Hükümde değinilen durumda, başvuru Kurumu
(daha önce yazılmış tarih ya da tarihleri henüz okunur halde bırakarak)
son gerekli düzeltmenin alındığı günü belirtecek şekilde başvuru isteği
üzerine yazılmış tarihi düzeltir.
20.4 11(1) Sayılı Yasa Maddesi Usulünce Saptama
(a) Başvuru Kurumu, uluslararası bir başvuruya delalet eden
belgeleri alır almaz, bu belgelerin 11(1) sayılı Hükmün gereklerine
uygun olup olmadığını saptar.
(b) ll(l)(iii)(c) sayılı Hükmün amaçları doğrultusunda,
başvuru sahibinin isminde, soyadı yanlış yazılmışsa, adlar tam olarak
belirtilmemişse, ya da tüzel kişilerin adının kısaltılmış ya da tam
olmayan bir şekilde belirtilmesi durumunda bile, kimliğinin tesbitine
olanak sağlayan bir şekilde belirtilmesi yeterlidir.*
(c) ll(l)(ii) sayılı Hükmün amaçları doğrultusunda, ll(l)(iii)(d)
ve (e) sayılı Hükümde değinilen unsurların 12.1(a) ya da (c) sayılı
Yönetmelik Maddesi usulünce kabul edilen bir dilde olması yeterlidir.
(d) 12 Temmuz, 1991 tarihinde (c) paragrafı başvuru Kurumu
tarafından uygulanan ulusal kanun ile uyumlu değilse ve olmamaya devam
ediyorsa, (c) paragrafı bu başvuru Kurumu için geçerli olmaz, yeter
ki, bahsedilen Kurum 31 Aralık 1991 tarihine kadar uygun bir şekilde
Uluslararası Büroyu bilgilendirsin. Alınan bilgi Uluslararası Büro
tarafından en kısa zamanda Gazete'de yayımlanır.
20.5 Olumlu Saptama
(a) 11(1) sayılı Hüküm usulünce yapılan saptama olumlu ise,
başvuru Kurumu, başvuru isteğine, üzerinde, başvuru Kurumunun adı ve "PCT
International Application," ya da "Demande internationale .PCT" sözcükleri
bulunan bir damga vuracaktır. Başvuru Kurumunun resmi dili ne İngilizce
ne de Fransızca ise, "International Application" ya da "Demande
internationale" sözcüklerine bu sözcüklerin başvuru Kurumunun resmi
dilindeki bir tercümesi eşlik edebilir.
(b) Başvuru isteğinin bu şekilde damgalanmış sureti,
uluslararası başvurunun tescil sureti olacaktır.
(c) Başvuru Kurumu, başvuru sahibine en kısa zamanda
uluslararası başvuru numarası ve uluslararası başvuru tarihini tebliğ
edecektir. Aynı zamanda, hali hazırda göndermiş olması, ya da 22.1(a)
sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce tescil suretini aynı zamanda
Uluslararası Büroya gönderiyor olması haricinde, Uluslararası Büroya
başvuru sahibine gönderdiği tebligatın bir suretini gönderecektir.
20.6 Düzeltme Çağrısı
(a) 11(2) sayılı Hüküm usulünce yapılan düzeltme ç a ğ r ı s ı ,
11(1) s a y ı l ı Hüküm usulünce şart koşulan, başvuru Kurumunun f i k r i n c e
yerine getirilmemiş gerekleri b e l i r l e y e c e k t i r .
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(b) Başvuru Kurumu çağrıyı eri Kısa zamanda başvuru sahibine
postalar ve düzeltmenin verilmesi için, duruma göre makul bir süre
saptar. Süre çağrı tarihinden itibaren 10 günden az ve bir aydan fazla
olmayacaktır. Eğer bu süre, rüçhan talebinde bulunulan bir başvurunun
başvuru tarihinden itibaren bir yılın geçmesinden sonra sona eriyorsa,
başvuru Kurumu bu durumu başvuru sahibinin dikkatine sunar.
20.7 Olumsuz Saptama
Eğer alıcı Ofis, saptanan süre dahilinde düzeltme çağrısına
bir karşılık almazsa, ya da başvuru sahibi tarafından sunulan düzeltme,
11(1) sayılı Hükümde belirtilen gerekleri hala yerine getirmiyorsa,
başvuru Kurumu:
(i) başvuru sahibine en kısa zamanda başvurusunun bir
uluslararası başvuru gibi işleme konmadığını ve konmayacağını tebliğ
eder ve bunun nedenlerini belirtir,
(ii) Uluslararası Büroya, belgeler üzerine yazılan numaranın
bir uluslararası başvuru sayısı olarak kullanılmayacağını tebliğ eder,
(iii) uluslararası başvuru için verilen belgeleri ve 93.1
sayılı Yönetmelik maddesi usulünce başvuru ile ilişkili her türlü
yazışmayı saklar, ve
(iv) 25(1) sayılı hüküm usulünce başvuru sahibi tarafından bir
talep gelirse ve Uluslararası Büronun böyle bir surete ihtiyacı olursa ve
özellikle bu sureti isterse, Uluslararası Büroya bahsedilen belgelerin
bir suretini gönderir.
20.8 Başvuru Kurumunun Hatası
Başvuru Kurumu, belgeler alındığında 11(1) sayılı Hüküm
usulünce şart koşulan gerekler yerine getirilmiş olduğu halde, bir
düzeltme çağrısı çıkarttığı için hatalı olduğunu sonradan ya da başvuru
sahibinin cevabı üzerine farkederse, 20.5 sayılı Yönetmelik Maddesinde
belirtildiği şekilde hareket eder.
,
20.9 Başvuru Sahibi için Tasdikli Suret
Başvuru Kurumu, başvuru sahibine, gerekli harcın ödenmesi ve
istek üzerine, uluslararası başvurunun yapıldığı şeklin ve başvuruya
yapılmış herhangi bir düzeltmenin tasdikli suretlerini verir.
Madde 21
Suretlerin Hazırlanması
21.1 Başvuru Kurumunun Sorumluluğu
(a) Uluslararası başvurunun tek suret halinde yapılması
gerektiğinde, başvuru Kurumu, 12(1) sayılı Hüküm usulünce kendinde
kalacak sureti ve araştırma suretini hazırlamakla sorumludur.
(b) Uluslararası başvurunun iki suret halinde yapılması
gerektiğinde, başvuru Kurumu kendinde kalacak sureti hazırlamakla
sorumludur.
(c).'Uluslararası başvuru ll.l(b) sayılı Yönetmelik Maddesi
usulünce gerekli sayıdan daha az sureti ile yapılmışsa, başvuru Kurumu
gerekli suret-sayısının.en .kısa zamanda hazırlanmasından sorumludur,
ve bu görevi yerine getirmek için bir harç saptama ve bu harcı başvuru
sahibinden alma hakkına sahiptir.
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Madde,22
Tescil Suretinin Havalesi
22.1 Prosedür
(a) 11(1) sayılı Hüküm usulünce yapılan saptama olumlu ise, ve
ulusal güvenliği ilgilendiren talimatlar, başvurunun bir uluslararası
başvuru olarak görülmesini engellemedikçe, başvuru Kurumu tescil suretini .
Uluslararası Büroya havale eder. Bu havale, ya uluslararası başvurunun'
•alınmasından hemen sonra, ya da ulusal güvenliğin korunması için bir
kontrolün yapılması gerekiyorsa, bu konuda gerekli açıklık sağlanır
sağlanmaz yapılır. Başvuru Kurumu tescil suretinin mutlaka rüçhan
tarihinden itibaren 13. ay sona ermeden Uluslararası Büronun eline
geçecek şekilde, zamanında gönderir. Gönderme posta ile yapılacaksa,
başvuru Kurumu tescil suretini rüçhan tarihinden itibaren 13. ayın sona
ermesinden en az beş gün önce postalar.
(b) Uluslararası Büro 20.5(c) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce
yapılan tebligatın bir suretini almış, fakat rüçhan tarihinden itibaren
13 ayın sonunda tescil sureti eline geçmemişse, başvuru Kurumuna
Uluslararası Büroya tescil suretini en kısa zamanda göndermesi
gerektiğini başvuru Kurumuna hatırlatır.
(c) Uluslararası Büro, 20.5(c) sayılı Yönetmelik Maddesi
usulünce yapılan tebligatın bir suretini almış, fakat rüçhan tarihinden
itibaren 14. ay sonunda tescil sureti eline geçmemişse, durumu usulünce
başvuru Kurumuna ve başvuru sahibine tebliğ eder.
(d) Rüçhan tarihinden itibaren 14 ay sonra, başvuru sahibi,
başvuru Kurumundan, uluslararası başvurusunun, yapıldığı haliyle,
özdeş bir suretini tasdik etmesini isteyebilir ve bu tasdikli sureti
Uluslararası Büroya gönderebilir.
(e) Paragraf (d) usulünce yapılan her tasdik ücretsizdir ve
sadece aşağıdaki hususların biri olduğunda reddedilebilir:
(i) başvuru Kurumundan tasdik etmesi istenen suret, yapıldığı
haliyle uluslararası başvuru ile özdeş değilse;
(iı) ulusal ğüvşnlik ile ilgili talimatlar, uluslararası
başvurunun bu şekilde muamelesine izin vermiyorsa;
(iii) başvuru Kurumu zaten tescil suretini Uluslararası
Büroya göndermiş ve Büro da tescil suretini aldığını başvuru Kurumuna
bildirmişse.
(f) Uluslararası Büro tescil suretini almadıkça, ya da tescil
suretini alana kadar, (e) paragrafı usulünce tasdik edilen ve
Uluslararası Büro tarafından alınan suret tescil kopyası olarak
farzedilecektir.
(g) 22 sayılı Hükümde belirtilen süre sona erdiğinde, başvuru
sahibi bu Yasa Maddesinde değinilen fiilleri yerine getirmiş, ancak
belli edilmiş Kurum Uluslararası Büro tarafından tescil suretinin
alındığına dair haberdar edilmemişse, belli edilmiş Kurum Uluslararası
Büroyu durumdan haberdar eder. Tescil sureti Uluslararası Büronun
eline geçmemiş ise, ve eğer (c) paragrafı usulünce zaten tebliğ
etmemişse, durumu başvuru sahibi ve başvuru Kurumuna en kısa zamanda
tebliğ eder.
22.2 [îptal Edilmiştir]
22.3 12(3) sayılı Antlaşma Maddesi Usulünce Süre
12(3) sayılı Hükümde değinilen süre, 22.1(c) ya da (g) sayılı
Yönetmelik Maddesi usulünce Uluslararası Büro tarafından başvuru
• sahibine gönderilen tebligat tarihinden itibaren üç aydır.
:>
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Madde 23
Araştırma Suretinin.Havalesi
23.1 Prosedür
(a) Araştırma sureti, başvuru Kurumu tarafından, eğer araştırma
harcı ödenmiş ise, en geç tescil suretinin Uluslararası Büroya
gönderildiği gün Uluslararası Araştırma Kuruluşuna havale edilir.
Araştırma harcı ödenmemişse, araştırma sureti araştırma harcının
ödenmesinden sonra en kısa zamanda havale edilir.
(b) [ İ p t a l

Edilmiştir.]

Madde 24
Uluslararası Büronun Tescil Suretini Alması
24.1 [İptal Edilmiştir]
24.2 Tescil Suretinin Alındığının Tebliği
(a) Uluslararası büro tescil suretinin alındığını ve alınma
tarihini aşağıdaki mercilere en kısa zamanda tebliğ edecektir:
(i) başvuru sahibi,
(ii) başvuru Kurumu, ve
(iii) (Uluslararası Büroyu tebligat istemediği yolunda
haberdar etmedikçe) Uluslararası Araştırma Kuruluşu. Tebligat,
uluslararası başvururuyu, numarası, uluslararası başvuru tarihi ve
başvuru sahibinin adı ile belirtir. Başvuru sahibine gönderilen tebligat
aynı zamanda 4.9(a) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce belli edilmiş
Devletlerin bir listesini, ve mümkün olduğu oranda, 4.9(c) sayılı
Yönetmelik Maddesi usulünce belli etmeleri tasdik edilmiş Devletlerin bir
listesini de içerir.
(b) Uluslararası Büroyu, 47.1 sayılı Yönetmelik Maddesi
usulünce kurulan iletişimden önce (a) paragrafı usulünce tebligat .
almak isteği yolunda heberdar eden her belli edilmiş Kuruma
Uluslararası Büro tarafından aşağıdaki tebligat yapılır:
(i) ilgili tayinin 4.9(a) sayılı Yönetmelik Maddesi
usulünce tescil suretinin alınmasından sonra yapılıp yapılmadığı;
(ii) tayinin 4.9(b) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce
Uluslararası Büronun başvuru Kurumu tarafından bu tayinin tasdiki
hakkında haberdar edilmesinden hemen sonra yapılıp yapılmadığı.
(c) Tescil sureti 22.3 sayılı Yönetmelik Maddesinde saptanmış
sürenin sona ermesinden sonra alınmışsa, Uluslararası Büro, bu durumdan
en kısa zamanda başvuru sahibini, başvuru Kurumunu ve Uluslararası
Araştırma Kuruluşunu haberdar eder.
.

^
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Madde 25
Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından Araştırma Suretinin
Alınması
25.1 Araştırma Suretinin Alınmasının Tebliği
Uluslararası Araştırma Kuruluşu, Uluslararası Büroya, başvuru sahibine
ve --Uluslararası Araştırma Kuruluşu ile başvuru Kurumu aynı olmadıkça-başvuru Kurumuna araştırma suretinin alındığını ve alınma tarihini
bildirir.
Madde 26
Uluslararası Başvurunun Belirli Unsurlarının Başvuru Kurumu nezdinde
Kontrol Edilmesi ve Düzeltilmesi
26.1 Kontrol için Süre .
(a) Başvuru Kurumu, 14(1)(b) sayılı Hükümde şart koşulan düzeltme
çağrısını mümkün olduğu kadar çabuk, tercihan uluslararası başvurunun
alınmasından itibaren bir ay içinde çıkartır.
(b) Başvuru Kurumu, l4(l)(a)(iii) ya da (iv) sayılı Antlaşma
Maddesinde değinilen hatanın (eksik başlık ya da eksik özet) düzeltilmesi
için bir çağrı yaparsa, bu durumu Uluslararası Araştırma Kuruluşuna
tebliğ eder.
26.2 Düzeltme için Süre
14(1)(b) sayılı Hükümde değinilen süre duruma göre makul olur
ve her halde başvuru Kurumu tarafından saptanır. Bu süre düzeltme
çağrısının tarihinden itibaren bir aydan daha az olamaz ve karar
alınmadan önce her başvuru Kurumu tarafından uzatılabilir.
26.3 14(l)(a)(v) sayılı Hüküm Usulünce Fiziksel Gereklerin Kontrol
Edilmesi
11 sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen fiziksel gerekler,
sadece makul ölçüde muntazam bir uluslararası yayın için gerekli olan
düzeyde kontrol edilir.
26.3 2.mükerrer
14(1)(b) sayılı Hüküm Usulünce Hataların
Düzeltilmesine Çağrı
11 sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen fiziksel gerekler
makul ölçüde muntazam bir uluslararası yayın için gerekli olan düzeye
uygun ise, başvuru Kurumunun 14(l)(a)(v) sayılı Hüküm usulünce bir
hata düzeltme çağrısı çıkartması gerekmez.
26.3 3.mükerrer 3(4)(i) sayılı Hüküm Usulünce Hataların Düzeltilmesine
Çağrı
(a) Uluslararası başvurunun, 11(1)(iii)(d) ve (e) sayılı
Hükmünde değinilenden başka bir unsuru 12.1 sayılı Yönetmelik Maddesine
uymuyorsa, başvuru Kurumu başvuru sahibine gerekli düzeltmeyi vermesi
için çağrıda bulunur. 26.1(a), 26.2, 26.5 ve 29.1 sayılı Yönetmelik
Maddeleri gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle geçerlidir.
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(b) 12 Temmuz 1991 tarihinde (a) paragrafı başvuru Kurumu
tarafından uygulanan ulusal kanun ile uyumlu değilse, ve olmamaya
devam ediyorsa, (a) paragrafı bu başvuru Kurumu için geçerli olmaz,
yeter ki bahsedilen Kurum, 31 Aralık 1991 tarihine kadar Uluslararası
Büroyu bilgilendirsin. Alınan bilgi Uluslararası Büro tarafından
Gazete'de en kısa zamanda yayımlanır.
26.4 Prosedür
(a) Düzeltme, anlaşılırlığa ve düzeltmenin geçirileceği belge
üzerinde doğrudan çoğaltılabiliri iğe olumsuz etkide bulunmadan
mektuptan tescil suretine aktarılabilecek bir şekilde ise, başvuru
Kurumuna sunulan bir düzeltme, Kuruma gönderilen bir mektupta
belirtilebilir; aksi takdirde, başvuru sahibinin düzeltmeyi ihtiva eden
bir ikame sayfayı teslim etmesi gerekir ve ikame sayfaya eşlik eden
mektup ikame edilen sayfa ve ikame sayfa arasındaki farklara dikkat
çeker.
(b) - (d) [İptal Edilmiştir]
26.5 Başvuru Kurumunun Kararı
(a) Başvuru Kurumu, başvuru sahibinin düzeltmeyi 26.2 sayılı
Yönetmelik Maddesi usulünce belirtilen süre dahilinde teslim edip
etmediğine, ve eğer düzeltme bu süre dahilinde teslim edilmişse, bu
şekilde düzeltilmiş uluslararası başvurunun geri çekilmiş farzedilip
farzedilmeyeceğine karar verir, şu şartla ki, makul ölçüde muntazam
bir uluslararası yayın için geçerli gereklere uygun bir uluslararası
başvuru 11 sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen fiziksel gereklere
uyum eksikliğinden ötürü geri çekilmiş farzedilemez.
(b) [İptal Edilmiştir]

. ' *

26.6 Eksik Resimler
(a) Uluslararası başvuru, 14(2) sayılı Hükümde belirtilen
şekilde, aslında başvuruda kapsanmayan resimlere değiniyor ise, başvuru
Kurumu bu durumu bahsedilen başvuruda belirtir.
(b) Başvuru sahibinin 14.2 sayılı Hükümde şart koşulan tebligatı
aldığı tarihin, 20.2(a)(iii) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce saptanan
süre üzerinde hiç bir etkisi yoktur.
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Madde 27
Harç Ödemelerinde Eksiklik
27.1 Harçlar
(a) 14(3)(a) sayılı Hükmün amaçları doğrultusunda, "3(4)(iv)
sayılı Hüküm usulünce saptanan harçlar" şu anlama gelmektedir: gönderme
harcı (Yönetmelik Maddesi 14), uluslararası harcın temel harç kısmı
(Yönetmelik Madddesi 15.1(1)), araştırma harcı (Yönetmelik Maddesi 16) ve
gerekli olursa, geç ödeme harcı (Yönetmelik Maddesi 16 2.mükerrer.2).
(b) 14(3)(a) ve (b) sayılı Hükümlerin amaçları doğrultusunda,
"4(2) sayılı Hüküm usulünce saptanan harç," uluslararası harcın
belli etme harcı kısmı (Yönetmelik Maddesi 15.1(11)) ve gerekli olursa, geç
ödeme harcı (Yönetme!ik Maddesi 16 2.mükerrer.2) anlamına gelmektedir.
Madde 28
Uluslararası Büro Tarafından Fark Edilen Hatalar
28.1 Belirli Hatalar Üzerinde Durma
(a) Uluslararası başvuru Uluslararası Büronun görüşüne göre,
14(1)(a)(i), (ii) veya (v) sayılı Hükümlerde değinilen hatalardan birini
içerirse, bu hatalar başvuru Kurumunun dikkatine sunulur.
(b) Başvuru Kurumu, bahsedilen görüş ile çelişmedikçe, işlemlere
14(1)(b) sayılı Hükümde ve Yönetmelik Madde 26'da saptandığı şekliyle devam
edecektir.
Madde 29
14(1), (3) ya da (4) sayılı Hüküm Usulünce Geri Çekildiği Farzedilen
Uluslararası Başvurular ya da Belli Etmeler
29.1 Başvuru Kurumunun Kararı
(a) Başvuru Kurumu, 14(1)(b) sayılı Hüküm ve 26.5 sayılı Yönetmelik
Maddesi (belirli hataların düzeltilmemesi), ya da 14(3)(a) sayılı Hüküm
(27.1(a) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce, saptanan harçların ödenmemesi),
ya da 14(4) sayılı Hüküm (sonradan 11(1) sayılı Hükmün (i)-(iii) sayılı
şıklarında sıralanan gereklere uyumsuzluk saptanması) usulünce, uluslararas
başvurunun geri çekilmiş farzedildiğini beyan ederse:
(i) başvuru Kurumu (zaten gönderilmemişse) tescil suretini ve
başvuru sahibi tarafından getirilen her bir düzeltmeyi Uluslararası
Büroya gönderir;
(ii) başvuru Kurumu, bahsedilen beyanatı hem başvuru sahibine
hem de Uluslararası Büroya en kısa zamanda tebliğ eder, ve karşılığında,
Uluslararası Büro, tayini tebliğ edilmiş olduğu her beli i edilmiş Kuruma
durumu tebliğ eder;
(iii) başvuru Kurumu, 23 sayılı Yönetmelik Maddesinde saptanan
şekilde araştırma suretini göndermez ise, ya da bu sur?t zaten
gönderilmişse, bahsedilen beyanatı Uluslararası Araştırma Kuruluşuna
tebliğ eder;
(iv) Uluslararası Büronun başvuru sahibine tescil suretinin
alındığını tebliğ etmesi gerekmez.
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(b) Başvuru Kurumu 14(3)(b) sayılı Hüküm. (27.1(b) sayılı Yönetmelik
Maddesi usulünce saptanan tayin harcının ödenmemesi) usulünce, belli bir
Devletin tayininin geri çekildiğinin farzedildiğini beyan ederse,, bahsedilen
beyanatı en kısa zamanda hem başvuru sahibine hem de Uluslararası Büroya
tebliğ eder. Karşılığında, Uluslararası Büro, tayini tebliğ edilmiş olduğu
her belli edilmiş Kuruma durumu tebliğ eder.
29.2 [İptal Edilmiştir]
29.3 Başvuru Kurumunun Dikkatinin Belirli Hususlara Çekilmesi
Uluslararası Büro ya da Uluslararası Araştırma Kuruluşu
Başvuru Kurumunun 14(4) sayılı Hüküm usulünce bir hususun farkına varması
gerektiğini düşünürse, ilişkili hususları başvuru Kurumunun dikkatine sunar.
29.4 14(4) Sayılı Hüküm Maddesi Usulünce Beyanatta Bulunma İsteğinin Tebliği
Başvuru Kurumu, 14(4) sayılı Hüküm usulünce bir beyanat yapmadan
önce, bu beyanatı yapma amacı ve nedenlerini başvuru sahibine tebliğ eder.
Başvuru sahibi, başvuru Kurumunun öneri kabilinden kararı ile çelişirse, bu
sonuçla ilgili savlarını tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde başvuru
Kurumuna gönderebilir.
.
Madde 30
14(4) Sayılı Hüküm Usulünce Süre
30.1 Süre
14(4) sayılı Hükümde değinilen süre uluslararası başvuru tarihinden
itibaren dört aydır.
/
Madde 31
13 Sayılı Hüküm Usulünce Gerekli Suretler
31.1 Suretlerin Talebi
(a) 13(1) sayılı rîüküm usulünce yapılan talepler, talepte bulunan
ulusal Kurumun belli edildiği uluslararası başvuruların tümüne, bazı
çeşitlerine ya da tek birine ilişkin olabilir. Bu uluslararası başvuruların
tümü ya da bazı çeşitleri için yapılan taleplerin, önceki yılın 30 Kasım
tarihinden önce bu Kurum tarafından Uluslararası Büroya gönderilen bir
tebligat ile her yıl yenilenmesi gerekir.
(b) 13(2) sayılı Hüküm usulünce yapılan talepler, suretin hazırlanma
ve postalanma giderini kapsayan bir'harcın ödenmesine tabidir.
31.2 Suretlerin Hazırlanması

•• .

••

13 sayılı Hüküm usulünce gerekli suretlerin hazırlanması
Uluslararası Büronun görevidir.
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Madde 32
Uluslararası Başvurunun Etkilerinin Bazı Halef Devletlere
Uzatılması
32.1 Uluslararası Başvurunun Halef Devlete Uzatılması için îstek
(a) Bir uluslararası başvurunun etkileri, eğer uluslararası başvuru
tarihi (b) paragrafında tanımlanan dönem içine düşüyorsa ve eğer başvuru
sahibi (c) paragrafında belirlenen fiilleri yerine getirirse bağımsızlığına
kavuşmadan önce, artık varolmayan bir Antlaşmaya tabi devletin ("selef
devlet") bölgesine ait olan bir Devlete ("halef devlet") uzatılabilir, şu
şartla ki, bu Anlaşmanın halef Devlet tarafından uygulandığını belirten bir
süreklilik beyanı Genel Müdüre verilmiş olsun.
(b) Paragraf (a)'da değinilen dönem, selef Devletin varlığının son
gününü izleyen gün başlar ve (a) paragrafında değinilen beyanatın Genel
Müdür tarafından Sınai Mülkiyetin Korunması için Paris Antlaşmasına taraf
olan Devletlerin Hükümetlerine tebliğ edildiği tarihten iki ay sonra sona
erer. Bununla beraber, selef Devletin bağımsızlık.tarihi, selef devletin
varlığının son gününü izleyen günün tarihinden daha önce ise, selef devlet,.
bahsedilen dönemin bağımsızlık tarihinde başladığını beyan edebilir; bu
beyanat (a) paragrafında değinilen beyanat ile birlikte yapılır ve
bağımsızlık gününü belirtir.
(c) Başvuru tarihi (b) paragrafınde belirtilen geçerli, süre dahiline
düşen bir uluslararası başvuru için, Uluslararası Büro, başvuru sahibine,
tebligat tarihinden itibaren üç ay içinde aşağıdaki fiilleri yerine getirmek
kaydıyla uzatma için bir istekte bulunabileceğini bildiren bir tebligat
gönderir:
(i) Uluslararası Büroya uzatma isteğinin ibrazı;
(ii) miktarı 15.2(a) sayılı Yönetmelik Maddesinde belirtilen
belli etme harcının miktarı ile aynı olan bir uzatma harcının Uluslararası
Büroya îsviçre frangı şeklinde ödenmesi.
(d) Bu madde Rusya Federasyonu için geçerli değildir.
32.2 Halef Devlete Uzatılmanın Etkileri
(a) 32.1 sayılı Yönetmelik Maddesine göre bir uzatılma isteği
yapıldığı zaman:
(i) Halef Devlet uluslararası başvuruda belli edilmiş
sayılacaktır, ve
(ii) Bu Devlet için, 22 veya 39(1) sayılı Hükümler usulünce <
uygulanan süre, uzatılma isteğinin ibraz tarihinden itibaren en az üç aylık
bir sürenin sonuna kadar uzatılır.
(b) Halef Devlet antlaşmanın II. Bölümüne tabı ise, ve talep rüçhan
tarihinden itibaren 19. ayın sona ermesinden önce yapılmış, fakat uzatma
isteği daha sonra yapılmış ise ve uzatma isteğinin ibraz tarihinden itibaren
üç ay içinde halef Devlet seçilirse, paragraf (a)'ya göre uygulanacak zaman
süresi rüçhan tarihinden itibaren en az 30 ay olmalıdır.
(c) Halef Devlet, (a)(ii) ve (b) paragraflarında belirtilen
sürelerden sonra sona eren süreler saptayabilir. Uluslararası Büro bu
süreler hakkındaki bilgiyi Gazete'de yayımlar.
Madde 32 2.mükerrer

[îptal Edilmiştir]
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Madde 33

Uluslararası Araştırma için İlgili Tekniğin Bilinen Durumu
33.1

Uluslararası Araştırma için İlgili Tekniğin Bilinen Durumu

(a) 15(2) sayılı Hükmün amaçları doğrultusunda, ilgili tekniğin
bilinen durumu, talep edilen buluşun yeni olup olmadığının ve tekniğin
bilinen durumunu aşıp aşmadığının (yani, açık bir buluş olup olmadığının)
saptanmasında yardımcı olabilecek ve (resimler ve diğer gösterimleri
kapsayan) yazılı ifşaat vasıtasıyla dünyanın herhangi bir yerinde kamuya
açıklanmış her belgeyi kapsar, yeter ki kamuya açıklama uluslararası başvuru
tarihinden önce yapılmış olsun.
(b) Herhangi bir yazılı ifşaat, yazılı ifşaatın kamuya açıklandığı
bir sözlü ifşaata, kullanıma, sergilemeye ya da başka bir olaya değinirse,
ve bu olay uluslararası başvuru tarihinden önce cereyan etmişse, ve eğer,
yazılı ifşaatın kamuya açıklanması uluslararası başvuru tarihi ile aynı, ya
da daha sonraki bir tarihte cereyan etmişse,.uluslararası araştırma raporu
bu olayı ve tarihini ayrıca belirtir.
,
(c) Yayın târihi, araştırılan uluslararası başvurunun uluslararası
başvuru tarihi ile aynı, ya da daha sonra olan, ama başvuru tarihi, ya da
mümkün olduğu oranda, rüçhan tarihi daha erken olan, ve eğer uluslararası
başvuru tarihinden önce yayımlanmış olsaydı, 15(2) sayılı Hükmün amaçları
doğrultusunda ilgili tekniğin bilinen durumunu oluşturacak her bir
yayımlanmış başvuru ya da patent uluslararası araştırma raporunda özel
olarak belirtilir.
33.2 Uluslararası Araştırma Tarafından Kapsanacak Sahalar
(a) Uluslararası araştırma buluş ile ilişkili malumat içerebilecek
tüm teknik sahaları kapsar ve bu malumatı içerebilecek tüm araştırma
dosyaları temel alınarak gerçekleştirilir.
(b) Sonuç olarak, bilinen tekniğin sadece buluşun sınıflandırıldığı
alan değil, aynı zamanda sınıflandırılma göz önüne alınmaksızın benzer
alanlar da araştırılır.
(c) Belli bir durumda, bilinen tekniğin benzer alanları, sadece
buluşun uluslararası başvuruda ifade edilerek belirtilen özel işlevleri
değil, buluş özünü teşkil eden ana işlevi ya da kullanımı ışığında saptanır.
(d) Buluş, uluslararası başvuruda anlatıldığı haliyle özel
yanlarında farklı olsa da, uluslararası araştırma, talepte bulunulan buluşun
özelliklerinin tümü ya da bazılarının konusuna genel haliyle eşdeğer görülen
tüm konuları kapsamına alır.
33.3 Uluslararası Araştırmanın Yönlenimi
(a) Uluslararası araştırma istemler esas alınarak yapılır.
İstemlerin yöneldiği buluş kavramına özel vurgu getirilerek, tarifname
ve (varsa) resimlere gerekli-değer verilir.
(b) Uluslararası araştırma, mümkün ve makul olduğu ölçüde, •
istemlerin yönelmiş olduğu ya da değişiklik yapıldıktan sonra makul
şekilde yönelmesi beklenebilecek, konunun tümünü kapsamına alır.
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Madde"34
Minimum Dokümantasyon
34.1 Tanımlama
(a) 2(i) ve (ii) sayılı Hükümde içerilen tanımlamalar bu Maddenin
amaçları doğrultusunda geçerli değildir.
(b) 15(4) sayılı Hükümde değinilen dokümantasyon ("minimum
dokümantasyon") aşağıdaki belgeleri kapsar:
(i) (c) paragrafında belirtilen "ulusal patent belgeleri",
(ii) Yayımlanmış uluslararası başvurular, patent ve buluşçu
belgeleri için yayımlanmış bölgesel başvurular, ve yayımlanmış patentler ve
buluşçu belgeleri,
(iii) Uluslararası Araştırma Kuruluşlarının üzerinde anlaşmaya
vardığı ve anlaşmaya varıldığı haliyle ve değiştiklerinde Uluslararası Büro
tarafından bir liste halinde yayımlanan, patent-literatürü olmayan diğer
yayımlanmış belgeler.
(c) paragraf (d) ve (e)'ye tabi olmak kaydıyla, "ulusal patent
belgeleri" aşağıdaki belgelerdir:
(i) 1920 yılında ve daha sonra, Fransa, Almanya'nın ilk
Reichspatentamt'ı, Japonya, Sovyetler Birliği, İsviçre (sadece Fransızca
ve Almanca), ingiltere ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından
yayımlanmış patentler,
(ii) Federal Alman Cumhuriyeti tarafından yayımlanmış patentler,
(iii) (i) ve (ii) şıklarında değinilen ülkelerde, 1920'de ve daha
sonra yayımlanmış patent başvuruları, eğer varsa,
(iv) Sovyetler Birliği tarafından yayımlanmış buluşçu belgeleri,
(v) Fransa tarafından, yayımlanmış fayda belgeleri ve fayda
belgeleri için yayımlanmış başvurular,
(vi) 1920'den sonra İngilizce, Fransızca, Almanca ya da
İspanyolca olarak yayımlanmış ve rüçhan hakkı talep etmeyen patentler
ve patent başvuruları, yeter ki ilgili ülkenin Ulusal Kurumu bu belgeleri
tasnif etsin ve her Uluslararası Araştırma Kuruluşunun hizmetine sunsun.
(d) Bir başvuru birden fazla yayımlanmışsa (Örneğin, bir
Auslegeschrift ve bir Offlenlegungsschrift şeklinde), hiç bir Uluslararası
Araştırma Kuruluşu dokümantasyonunda, bu başvurunun çeşitli baskılarını
saklamak zorunda değildir; sonuç olarak, her Kuruluşun birden fazla baskıyı
saklamama yetkisi vardır. Bundan başka, bir başvuru kabul edilip bir patent
ya da bir fayda belgesi (Fransa) şeklinde yayımlandığında, hiç bir
Uluslararası Araştırma Kuruluşu dokümantasyonunda hem başvuruyu hem de
patenti ya da fayda belgesini (Fransa) saklamak zorunda değildir; sonuç
olarak, bu Kuruluşun, ya sadece başvuruyu, ya da sadece patent ya da yarar
belgesini (Fransa) saklamaya hakkı vardır.
(e) Resmi dili, ya da resmi dillerinden biri, Japonca, Rusça ya da
İspanyolca olmayan bir Uluslararası Araştırma Kuruluşu, dokümantasyonunda,
genelde İngilizce özetleri bulunmayan, sırasıyla, Japonya ve Sovyetler
Birliğinin patent belgelerini, ve İspanyolca patent belgelerini bulundurmama
hakkına sahiptir. Bu Yönetmelik Maddelerinin yürürlüğe girme tarihinden
sonra genel olarak hazır olabilen İngilizce özetler, özetlerin genel olarak
hazır olmasından altı ay sonraki döneme ait olan patent belgelerinin
bulundurulmasını gerektirir. İngilizce özet çıkaran servisler, İngilizce
özetlerin genel olarak daha önce hazırlandığı teknik sahalarda, kesintiye
uğrarsa, Kurul, bu servislerin bahsedilen sahalarda hızla eski haline
getirilmesi için uygun tedbirleri alır.
(f) Bu Yönetmelik Maddesinin amaçları doğrultusunda, sadece toplumun
incelemesine açılmış başvurular yayımlanmış başvuru olarak farzedilmez.
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Madde 35
Yetkili Uluslararası Araştırma Kuruluşu
35.1 Sadece Bir Tek Uluslararası Araştırma Kuruluşu Yetkili Olduğunda
16(3)(b) sayılı Hükümde değinilen geçerli anlaşma şartlarına
göre, her başvuru Kurumu, Uluslararası büroya, kendisine başvurusu yapılan
uluslararası başvuruların araştırılması için hangi Uluslararası Araştırma
Kuruluşunun yetkili olduğunu bildirir, ve Uluslararası Büro bu bilgiyi en
kısa zamanda yayımlar.
35.2 Bir kaç Uluslararası Araştırma Kuruluşu Yetkili Olduğunda
(a) 16(3) sayılı Hükümde değinilen geçerli anlaşma şartlarına göre,
başvuru Kurumu, aşağıda belirtilen şekilde birden çok Uluslararası Araştırma
Kuruluşunu belirleyebilir:
(i) kendisine yapılan bir uluslararası başvuru için Uluslararası
Araştırma Kuruluşlarının tümünün yetkili olduğunu beyan edip, seçimi başvuru
sahibine bırakarak, ya da
(ii) Kendisine yapılan belirli uluslararası başvuru çeşitleri
için bir ya da birkaç yetkili Uluslararası Araştırma Kuruluşunu, ve diğeruluslararası başvuru çeşitleri için bir ya da birkaç diğer yetkili
Uluslararası Araştırma Kuruluşunu beyan ederek, yeter ki başvuru Kurumunun,
birden çok Uluslararası Araştırma Kuruluşunun yetkili olduğunu beyan ettiği
çeşitten Uluslararası başvurular için, seçimi başvuru sahibine bıraksın.
(b) paragraf (a)'da temin edilen olanaktan yararlanan bir başvuru
Kurumu en kısa zamanda Uluslararası Büroyu haberdar eder, ve Uluslararası
Büro en kısa zamanda bu bilgiyi yayımlar.
Madde 36
Uluslararası Araştırma Kuruluşları için Minimum Gerekler
36.1 Minimum Gereklerin Tanımlanması
16(3) (c) sayılı Hükümde değinilen minimum gerekler aşağıdaki
gibidir:
(i) ulusal Kurum ya da hükümetler-arası örgütün, araştırmaları
gerçekleştirmesi için yeterli teknik niteliklere sahip en azından 100 tamgün çalışan görevliye sahip olması gerekir;
(ii) bu Kurum ya da örgütün araştırma amaçları için, kağıt
üzerinde, mikrofilmde ya da elektronik malzeme üzerinde depolanmış halde
bulunan, en azından 34 sayılı Yönetmelik maddesinde değinilen minimum
dokümantasyona sahip olması ya da erişebilmesi gerekir,
(iii) bu kurum ve örgütün, gerekli teknik alanları araştırabilecek
ve en azından 34 sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen minimum
dokümantasyonun yazılı olduğu ya da çevrildiği dilleri anlayacak dil
yetisinde bir kadroya sahip olması gerekir.
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Madde 37
Hatalı Başlık ya da Eksik Başlık
37.1 Başlığın Olmayışı
Uluslararası başvurunun bir başlığı yoksa ve başvuru Kurumu,
başvuru sahibine bu hatayı düzeltme çağrısı yaptığını Uluslararası
Araştırma Kuruluşuna tebliğ etmişse, Uluslararası Araştırma Kuruluşu,
bahsedilen başvurunun geri çekilmiş farzedildiği hakkında bir tebligat
almadıkça ve alana kadar uluslararası araştırmayı ilerletecektir.
37.2 Başlığın Oluşturulması
Uluslararası başvurunun bir başlığı yoksa ve Uluslararası
Araştırma Kuruluşu, başvuru Kurumundan başvuru sahibine bir başlık
temin etme çağrısının yapıldığı yolunda bir tebligat almamışsa, ya da
bahsedilen Kuruluş başlığın 4.3 sayılı Yönetmelik Maddesine uygun olmadığını
bulursa, kendisi bir başlık oluşturur. Bu başlık, uluslararası başvurunun
yayımlandığı dilde, ya da 12.1(c) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce bir
tercüme gönderılmişse ve Uluslararası Araştırma Kuruluşu böyle isterse, bu
tercümenin yapıldığı dilde oluşturulur.
Madde 38
Hatalı Özet ya da Eksik Özet
38.1 Özetin Olmayışı
Uluslararası başvurunun bir özeti yoksa ve başvuru Kurumu, başvuru
sahibine bu hatayı düzeltme çağrısı yaptığını Uluslararası Araştırma
Kuruluşuna tebliğ etmişse, Uluslararası Araştırma Kuruluşu, bahsedilen
başvurunun geri çekildiği hakkında bir tebligat almadıkça ve alana kadar
uluslararası araştırmayı ilerletecektir.
38.2 Özetin Oluşturulması
(a) Uluslararası başvurunun bir özeti yoksa ve Uluslararası
Araştırma Kuruluşu, başvuru Kurumundan başvuru sahibine bir özet temin
etme çağrısının yapıldığı yolunda bir tebligat almamışsa, ya da bahsedilen
Kuruluş, özetin 8 sayılı Yönetmelik Maddesine uygun olmadığını bulursa,
kendisi (uluslararası başvurunun yayımlandığı dilde) bir özet oluşturur. Bu
özet, uluslararası başvurunun yayımlandığı dilde, ya da 12.1(c) sayılı
Yönetmelik Maddesi usulünce bir tercüme gönderilmişse ve Uluslararası
Araştırma Kuruluşu böyle isterse, bu tercümenin yapıldığı dilde oluşturulur.
(b) Başvuru sahibi, uluslararası araştırma raporunun postalanma
tarihinden itibaren bir ay içinde Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından
oluşturulan özet üzerine yorumlarını teslim edebilir. Kuruluş, kendi/
oluşturduğu özeti değiştirirse, yaptığı değişikliği Uluslararası büroya
tebliğ eder.
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Madde 39
17(2)(a)(i) sayılı Hüküm Usulünce Buluş Konusu
39.1 Tanımlama
Eğer uluslararası bir başvurunun konusu aşağıdaki konulardan biri
ise ve aşağıdaki konulardan biri olduğu düzeyde, hiç bir Uluslararası
Araştırma Kuruluşunun bahsedilen başvuruyu araştırması gerekmez:
(i) bilimsel ve matematiksel teoriler,
.
(ii) mikrobiyolojik işlemler ve bu işlemlerin ürünlerinin
dışında kalan bitki ya da hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik
esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri,
(iii) ticari, zihni ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul
ve kurallar,
(iv) insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi
usulleri ile insan veya hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri,
(v) salt bilgi sunumları,
(vi) Uluslararası Araştırma Kuruluşunun bu tür programlar ile
ilgili bilinen tekniğin araştırılması için donanımlı olmadığı düzeyde
bilgisayar programları.
Madde 40
Buluşun Bütünlüğünün Olmayışı (Uluslararası Araştırma)
40.1 Ödeme Çağrısı
17(3)(a) sayılı Hükümde şart koşulan ek harçların ödenmesi için
yapılan çağrı, uluslararası başvurunun neden buluşun bütünlüğü gereğine
uymuyor olarak farzedildiğini ve ödenecek miktarı belirtir.
40.2 Ek Harçlar
(a) 17(3)(a) sayılı Hüküm usulünce araştırma için gerekli ek
harç miktarı yetkili Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından
saptanır.
(b) 17(3)(a) sayılı Hüküm usulünce araştırma için gerekli ek harç
doğrudan Uluslararası Araştırma Kuruluşuna ödenir.
(c-) Bir başvuru sahibi ek-harcı protesto ederek ödeyebilir, yani,
uluslararası başvurunun buluşun bütünlüğü gereğine uyduğunu ya da gerekli ek
harcın fazla olduğunu belirtilen bir beyanat ekleyebilir. Bu protesto,
Uluslararası Araştırma Kuruluşu ya da herhangi bir yetkili yüksek Kuruluşun
üç-üyeli bir idari heyeti ya da başka bir özel heyet tarafından incelenir,
ve bu heyetin, protestoyu haklı bulma düzeyine göre, ek harcın bir kısmı ya
da tümü başvuru sahibine geri ödenir. Başvuru sahibinin isteği üzerine,
belli edilmiş Kurumlara, uluslararası araştırma raporu ile birlikte hem
protesto hem de protesto hakkında varılan kararın metni tebliğ edilir.
Bu metinlerin tercümesi, başvuru sahibi tarafından uluslararası
başvurunun 22 sayılı Hüküm usulünce gerekli tercümesi ile birlikte.
verilir'.
(d) Paragraf (c)'de değinilen üç-üyeli idari heyet, özel heyet ya da
yetkili yüksek Kuruluş, protesto edilen kararı vermiş olan kimseyi içermez.
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(e) Başvuru sahibi, (c) paragrafı usulünce ek harcı protesto ederek
ödemişse, ve bir ön-inceleme sonucunda ek harç harç ödeme çağrısının
haklılığı ortaya çıkarsa, Uluslararası Araştırma Kuruluşu, başvuru sahibinin
protestosunun incelenmesi için bir harç ("protesto harcı") ödemesi
gerektiğini belirleyebilir. Protesto harcı, ön-inceleme sonucunun başvuru
sahibine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Eğer harç
ödenmezse, protesto geri çekilmiş farzedilir. (c) paragrafında değinilen üçüyeli idari heyet, özel heyet ya da yüksek Kuruluş protestonun tamamiyle
haklı olduğunu bulursa, protesto harcı başvuru sahibine geri ödenir.
40.3 Süre
17(3)(a) sayılı Hükümde şart koşulan süre, her durumda, durumun
koşullarına göre, Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından saptanır; bu
süre, sırasıyla, başvuru sahibinin adresinin Uluslararası Araştırma
Kuruluşunun konumlandığı ülke ile aynı ülkede ya da farklı bir ülkede
olmasına bağlı olarak çağrı tarihinden itibaren 15 ya da 30 günden kısa
ve 45 günden uzun olmaz.
Madde 41
Uluslararası Araştırmadan Başka Daha Önce Yapılmış Araştırma
41.1 Sonuçların Kullanılması Zorunluluğu; Harcın Geri Ödenmesi
Başvuru isteğinde, 4.11 sayılı Yönetmelik Maddesinde şart koşulan
şekilde, 15(5) sayılı Hükümde ortaya konan koşullar altında
gerçekleştirilmiş uluslararası-tipte bir araştırmaya, ya da uluslararası
veya uluslararası-tipte bir araştırmadan başka bir araştırmaya atıfta
bulunulursa, Uluslararası Araştırma Kuruluşu, uluslararası başvurunun
uluslararası araştırma raporunu hazırlarken, bahsedilen araştırmanın
sonuçlarını mümkün olduğu düzeyde kullanır. Uluslararası araştırma raporu
tamamen ya da kısmen bahsedilen araştırmanın sonuçlarına dayandırılabilirse,
dayandırıldığı düzeyde, Uluslararası Araştırma Kuruluşu, 16(3)(b) sayılı
Antlaşma Maddesindeki anlaşma koşullarına, ya da Uluslararası Büro
tarafından gönderilen ve Gazete'de yayımlanan yazışmaya göre araştırma
harcını geri öder.
Madde 42
Uluslararası Araştırma İçin Süre
42.1 Uluslararası Araştırma îçin Süre
17(2)(a) sayılı Hükümde değinilen beyanat ya da uluslararası
araştırma raporunun oluşturulması için süre, hangi sürenin daha geç
sona erdiğine bağlı olarak, ya Uluslararası Araştırma Kuruluşu
tarafından araştırma suretinin alınmasından itibaren üç ay, ya da
rüçhan tarihinden itibaren dokuz aydır.
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Madde 43
Uluslararası Araştırma Raporu
43.1 Belirlemeler '
Uluslararası araştırma raporcu, bu raporu oluşturan
Uluslararası Araştırma Kuruluşunun ismini belirterek Uluslararası
Araştırma Kuruluşunu, ve uluslararası başvuru numarasını, başvuru
sahibinin ismini ve uluslararası başvuru tarihini belirterek
uluslararası başvuruyu belirler.
43.2 Tarihler
Uluslararası araştırma raporuna tarih kaydı düşülür ve bu
rapor uluslararası araştırmanın fiil olarak tamamlandığı tarihi
belirtir. Rapor, aynı zamanda, rüçhanı talep edilen önceki başvurunun
başvuru tarihini, ya da birden fazla rüçhan talep edilmişse, en eski başvuru
tarihini de belirtir.
43.3 Sınıflandırma
(a) Uluslararası araştırma raporu, en azından Uluslararası
Patent Sınıflandırmasına göre buluş konusunun sınıflandırmasını içerir.
(b) Bu sınıflandırma Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından
gerçekleştirilir.
43.4 Dil
Her uluslararası araştırma,raporu ve 17(2)(a) aayılı Hüküm
usulünce yapılan her beyanat, ilişkili olduğu uluslararası başvurunun
yayımlandığı dildedir, ya dfa 12.l(ç) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce bir
tercüme gönderilmişse, ve Uluslararası Araştırma Kuruluşu böyle isterse, bu
tercümenin yapıldığı dildedir.
43.5 Referanslar
(a) Uluslararası araştırma raporu, ilişkili olduğu farzedilen
belgelerin referanslarını içerir.
(b) Referansta bulunulan belgelerin belirlenme yöntemi îdari
Talimatlar tarafından düzenlenir.
(c) Özel ilişkili referanslar özellikle belirtilir.
(d) istemlerin tümüyle ilişkili olmayan referanslara, ilişkili
oldukları istem ya da istemler ile ilişkili olarak değinilir.
(e) Referansta-bulunulan belgenin sadece, bel iri i bölümleri ilişkili
ya da özel şekilde ilişkili ise, bu kısımlar, örneğin, bu kısmın geçtiği
sayfa, sütun, ya da satırların belirtilmesiyle belirlenir. Belgenin tümü
ilişkili ise, fakat bazı kısımlar;özel şekilde ilişkili ise, bu kısımlar
belirlenir, tabii ki mümkün olduğu oranda.
43.6 Araştırılan Sahalar
(a) Uluslararası araştırma raporu, araştırılan sahaların
sınırlandırıldığı listeyi sırayla belirler. Bu belirleme, Uluslararası
Patent Sınıflandırmasından başka bir sınıflandırma temelinde
gerçekleştirilirse, Uluslararası Araştırma Kuruluşu kullanılan
sınıflandırmayı yayımlar.
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(b) Uluslararası araştırma, kapsamını, 34 sayılı Yönetmelik
Maddesinde tanımlanan minimum dokümantasyon içine girmeyen patentler,
buluşçu belgeleri, yarar belgeleri, yarar modelleri, ek patentler ya da ek
belgeleri, buluşçu ek belgeleri, yarar ek belgeleri, yayımlanmış başvurular
ya da herhangi bir başka koruma çeşitini, Devleti, dönemi ya da dili
kapsayacak şekilde genişletirse, uluslararası araştırma raporu, mümkün
olduğu oranda, kapsamını genişlettiği belge çeşitlerini, Devletleri,
dönemleri ve dilleri belirler. Bu paragrafın amaçları doğrultusunda, 2(ii)
sayılı Hüküm geçerli değildir.
.
(c) Uluslararası araştırma bir elektronik veri tabanına dayanırsa,
ya da kapsamı bir elektronik veri tabanını kapsayacak şekilde
genişletilirse, uluslararası araştırma raporu veri tabanının ismini belirtir
ve başkaları açısından yararlı olduğu farzedilirse ve tatbik edilebilir
olduğu farzedilirse kullanılan araştırma terimlerini belirtebilir.
43.7 Buluşun Bütünlüğü île ilişkili ifadeler
Başvuru sahibi uluslararası araştırma için ek harçlar ödemişse,
uluslararası araştırma raporu bu durumu belirtir. Ayrıca, uluslararası
araştırma sadece ana buluş için ya da tüm buluşların bir kısmı için (Hüküm .
17(3)(a)) yapılmışsa, uluslararası araştırma raporu, uluslararası başvurunun
hangi kısımlarının araştırıldığını ve hangi kısımlarının araştırılmadığını
belirtir.
43.8 Yetkili Memur
Uluslararası araştırma raporu, bu rapordan sorumlu Uluslararası
Araştırma Kuruluşu memurunun ismini belirtir.
43.9 Ek Hususlar
Uluslararası araştırma raporu, 33.1(b) ve (c), 43.1-43.3, 43.5-43.8,
ve 44.2(a) sayılı Yönetmelik Maddelerinde belirlenen ve 17(2)(b) sayılı
Hükümde değinilen hususlardan başka hiç bir hususu içermez, yeter ki, idari
talimatlar, bu talimatlarda belirtilen herhangi bir ek hususun uluslararası
araştırma raporuna dahil edilmesine izin versin. Uluslararası araştırma
raporu, herhangi bir fikir, sebep, muhakeme ya da açıklama içermez, ve idari
Talimatlar böyle ifadelerin rapora dahil edilmesine izin vermez.
43.10 Biçim
Uluslararası araştırma raporunun biçimiyle ilişkili fiziksel
gerekler İdari Talimatlar tarafından saptanır.
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Madde 44
Uluslararası Araştırma Raporunun vs. Havalesi
44.1 Rapor ya da Beyanatın Suretleri
Uluslararası Araştırma Kuruluşu, uluslararası araştırma raporu ya
da 17(2)(a) sayılı Hükümde değinilen beyanın bir suretini Uluslararası
Büroya ve bir kopyasını da başvuru sahibine aynı günde gönderir.
44.2 Başlık ya da Özet
(a) Uluslararası araştırma raporu, ya Uluslararası Araştırma
Kuruluşunun başvuru sahibi tarafından teslim edilen başlık ve özeti kabul
ettiğini belirtir, ya da 37 ve 38 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce
Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından oluşturulan başlık ve/veya
özetin metni rapora eklidir.
(b) ve (c) [İptal Edilmiştir]
44.3 Sözü Edilen Belgelerin Sureti
(a) 20(3) sayılı Hükümde değinilen istek, uluslararası araştırma
raporunun ait olduğu uluslararası başvurunun, uluslararası başvuru
tarihinden itibaren yedi yıl süresince herhangi bir zamanda verilebilir.
(b) Uluslararası Araştırma Kuruluşu, isteği veren mercinin
(başvuru sahibi ya da belli edilmiş Kurum), suretlerin hazırlanma ve
posta giderini ödemesini isteyebilir. Suretlerin hazırlanma giderinin
düzeyi Uluslararası Araştırma Kuruluşları ve Uluslararası Büro arasında
16(3)(b) sayılı Antlaşma Maddesinde değinilen anlaşmalarda saptanır.
(c) [İptal Edilmiştir]
(d) Her Uluslararası Araştırma Kuruluşu (a) ve (b)
paragraflarında değinilen yükümlülükleri, kendisine karşı sorumlu bir
başka vasıta kanalıyla yerine getirebilir.
Madde 45
Uluslararası Araştırma Raporunun Tercümesi
45.1 Diller
17(2)(a) sayılı Hükümde değinilen uluslararası araştırma
raporları ve beyanlar İngilizce değilse, Ingilizceye çevrilir.

Madde 46
Uluslararası Büro Nezdinde istemlerin Değiştirilmesi
46.1 Süre Sınırı
19 sayılı Hükümde değinilen süre, Uluslararası Araştırma Kuruluşu
tarafından uluslararası araştırma raporunun Uluslararası Büroya ve
başvuru sahibine gönderilme tarihinden itibaren iki aydır, ya da süre
rüçhan tarihinden sonra sona eriyorsa, rüçhan tarihinden itibaren 16
aydır, şu şartla ki, 19 sayılı Hüküm usulünce yapılan bir değişiklik
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Uluslararası Büronun eline geçerli sürenin sona ermesinden sonra fakat
uluslararası yayın için teknik hazırlıklar tamamlanmadan önce varırsa, bu
değişik!ik Büro tarafından bu sürenin son gününde alınmış gibi
farzedilir.
46.2 Başvurulacak Yer
19 sayılı Hükümde usulünce yapılan değişiklikler doğrudan
Uluslararası Büroya verilir.
46.3 D e ğ i ş i k l i k l e r i n D i l i

Uluslararası başvuru yayımlandığı dilden başka bir dilde
yapılmışsa, 19 sayılı Hüküm usulünce yapılan her değişiklik yayının
dilinde olur.
46.4 Beyan
(a) 19(1) sayılı Hükümde değinilen beyan, uluslararası başvurunun
yayımlandığı yazılır ve İngilizce ise ya da İngilizceye çevrildiği zaman
500 sözcüğü aşmaz. Beyanın başlığı olarak, tercihan, "19(1) sayılı Yasa
Maddesi usulünce beyan" sözcükleri, ya da beyanın yapıldığı dilde mukabil
sözcükler kullanılır.
(b) Beyan, raporda belirtilen ilgili dokümanlar veya uluslararası
araştırma raporu hakkında kötüleyici yorumları içermemelidir.
Uluslararası raporda yer alan dokümanlara referans, sadece metalibin
tadili ile ilişkili olarak yapılabilir.
46.5 D e ğ i ş i k l i k l e r i n Biçimi

(a) Başvuru sahiplerinin, 19 sayılı Hüküm usulünce yapılan
değişiklik ya da değişiklikler için, istemlerin orjinal olarak verilen
halinden farklı her sayfası yerine bir ikame sayfa teslim etmesi gerekir.
ikame sayfalara eşlik eden mektup, ikame edilen sayfalar ve ikame
sayfalar arasındaki farklara dikkat çeker. Yapılan değişiklik tüm
sayfanın iptalini getirirse, bu değişiklik bir mektupla bildirilir.
(b) ve (c) [İptal Edilmiştir]
Madde 47
Belli Edilmiş Kurumlara Havale
47.1 Prosedür
(a) 20 sayılı Hükümde belirtilen havale Uluslararası- Büro
tarafından gerçekleştirilir.
(a) 2.mükerrer Uluslararası Büro, 20 sayılı Hükümde belirtilen
havale esnasında, belli edilmiş her Kuruma, tescil kopyasının alındığını
ve alınma tarihini ve rüçhan belgesinin alındığını ve alınma tarihini
tebliğ eder. Bu tebligat, aynı zamanda, söz konusu kurum belli edilme
tebligatından vazgeçmedikçe, 20 sayılı Hükümde belirtilen havaleden
vazgeçmiş her belli edilmiş Kuruma da gönderilir.
(b) Bu havale, uluslararası başvurunun uluslararası ilanından
hemen sonra, ve her halde, rüçhan tarihinden itibaren 19. ayın sonunda
gerçekleştirilir. Uluslararası Büronun, 46.1 sayılı Yönetmelik maddesinde
değinilen süre dahilinde aldığı, havale kapsamında olmayan bir
değişiklik, Uluslararası Büro tarafından en kısa zamanda belli edilmiş
Kurumlara havale edilir, ve belli edilmiş Kurumlar durumu başvuru , • ; '
sahibine tebliğ eder.
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(c) Uluslararası Büro, başvuru sahibine, havale yapılan belli
edilmiş Kurumları ve bu havalenin tarihini belirten bir tebliği gönderir.
Bu tebliğ, havale ile aynı günde gönderilir. Her belli edilmiş Kurum,
havaleden ayrı, tebliğin gönderilmesi ve postalama tarihi hakkında
haberdar edilir. Tebliğ,' tayin edilmiş bütün Ofisler tarafından,
havalenin tebliğde belirlenen tarihte usulünce cereyan ettiğinin nihai
kanıtı olarak kabul edilir.
(d) Talep ederse, her belli edilmiş Kurum, 17(2)(a) sayılı
Hükümde değinilen uluslararası araştırma raporlarını ve beyanları, yine
45.1 sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen şekilde çevirisiyle alır.
(e) Belli edilmiş bir Kurum 20 sayılı Hükümde saptanan gerekten
vaz geçmişse, bu Kuruma gönderilecek olan belgelerin suretleri (c)
paragrafında değinilen tebliğ esnasında bu Kurum ya da başvuru sahibinin
isteği üzerine, başvuru sahibine gönderilir.
47.2 Suretler
(a) Havale için gerekli suretler Uluslararası Büro tarafından
hazırlanır.
(b) Bu suretler A4 boyutunda sayfalardadır.
(c) Belli edilmiş bir Kurumun Uluslararası Büroya başka türlüsünü
tebliğ etmesi haricinde, 48 sayılı Yönetmelik maddesinde belirtilen
kitapçığın kopyaları 20 sayılı Hükümde belirtilen uluslararası başvuru
havalesi amaçları doğrultusunda kullanılabilir.
47.3 Diller
20 sayılı Hüküm usulünce havale edilen uluslararası başvuru
yayımlandığı dildedir, şu şartla ki, bu dil başvurunun yapıldığı dilden
farklı ise, belli edilmiş Kurumun isteği üzerine ya bu dillerden
ikisinden birinde ya da her ikisinde birden havale edilir.
47.4 23(2) Sayılı Hüküm Usulünce Sürat Talebi
20 sayılı Hükümde belirtilen havalenin yapılmasından önce,
başvuru sahibi, 23(2) sayılı Hüküm usulünce belli edilmiş bir Kuruma
bir suret talebinde bulunursa, Uluslararası Büro, başvuru sahibi ya da
belli edilmiş Kurumun isteği üzerine, bu Kuruma en kısa zamanda bu
havaleyi yapar.
Madde 48
Uluslararası İlan
48.1 Biçim
(a) Uluslararası başvuru bir kitapçık şeklinde yayımlanır.
(b) Kitapçığın biçimiyle ve suretinin çıkartılmasıyla ilgili
özel hususlar İdari Talimatlar tarafından saptanır.
48.2 İçerikler
(a) Kitapçık aşağıdaki kısımları içerir:
(i) standarda uygun bir ön sayfa,
.^""T*
(i i) tarif name,
/"' , ""
(iii) istemler,
x
(iv) varsa, resimler,
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(v) (g) paragrafına uluslararası araştırma raporuna ya da
17(2)(a) sayılı Hüküm usulünce beyana tabi olmak kaydıyla, uluslararası
araştırma raporunun kitapçık içinde yayımlanan kısmının, bu raporun,
kitapçığın ön sayfasında zaten görünen, 43 sayılı Yönetmelik Maddesinde
değinilen hususları kapsaması gerekmez.
(vi) Uluslararası Büro tarafından 46.4 sayılı Yönetmelik
Maddesinin koşullarına uygun bulunmadığı sürece, 19(1) sayılı Hüküm
usulünce yapılan herhangi bir beyan,
(vii) 91.1(f) sayılı Yönetmelik Maddesinin üçüncü cümlesinde
değinilen bir düzeltme isteği,
(viii) tarifnameden ayrı olarak, 13 2.mükerrer sayılı
Yönetmelik maddesi usulünce verilen tevdi edilmiş bir mikroorganizmayla
ilgili herhangi bir belirtme ile birlikte, ..Uluslararası Büronun bu
belirtmeyi aldığı tarihin bilgisi.
(b) (c) paragrafına tabi olmak kaydıyla baş sayfa aşağıdaki
kısımları kapsar:
(i) dilekçe sayfasından alınan veriler ve İdari Talimatlar
tarafından saptanmış diğer veriler,
(ii) 8.2(b) sayılı Yönetmelik Maddesi geçerli olmadıı sürece,
uluslararası başvuru resim içeriyorsa, bir resim ya da resimler,
(iii) özet; özet hem İngilizce hem de başka bir dilde ise, ilk
önce İngilizce metin görünür.
(c) 17(2)(a) sayılı Hüküm usulünce bir beyan yapılmışsa, baş
sayfa göze çarpar şekilde bu olguya değinir ve ne bir resim, ne de bir
özet kapsar.
(d) (b)(ii) bendinde değinilen resim ya da resimler, 8.2
sayılı Yönetmelik maddesinde belirtildiği şekilde seçilir. Bu resim ya
da resimlerin baş sayfadaki sureti küçültülmüş biçimde olabilir.
(e) (b)(iii) bendinde değinilen özetin bütünlüğü için baş
sayfada yeterli yer yoksa, bahsedilen özet baş sayfanın arkasında
görünür. Özetin çevirisinin 48.3(c) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce
yayımlanması gerekiyorsa, aynı durum çeviri için de geçerlidir.
(f) İstemler, 19 sayılı Hüküm usulünce değiştirilmişse,
ilan, ya istemlerin hem ibraz edildiği hem de değiştirildiği haliyle
tam metnini içerir, ya da ibraz edildiği haliyle istemlerin tam
metnini içerir ve yapılan değişiklikleri belirler. Uluslararası Büro,
beyanın 46.4 sayılı Yönetmelik Maddesinin şartlarına uygun olmadığını
bulmadığı sürece, 19(1) sayılı Hükümde değinilen bir beyan da kapsama
katılır. Uluslararası Büronun değişiklik yapılmış istemleri aldığı tarih
belirtilir.
(g) Uluslararası ilan için teknik hazırlıkların tamamlanma
aşamasında, uluslararası araştırma raporu (örneğin, .21(2)(b) ve
64(3)(c)(i) sayılı Hükümlerde belirtildiği şekilde başvuru sahibinin ilan
isteğinden ötürü) henüz temin edilmemişse, kitapçık, uluslararası
araştırma raporu yerine, raporun temin edilemediği anlamında bir bilgi
içerir» ve, ya (uluslararası araştırma raporunu da kapsayan) kitapçık
yeniden yayımlanır ya da (temin edilebildiğinde) uluslararası araştırma
raporu ayrıca yayımlanır.
(h) Uluslararası ilan için teknik hazırlıkların tamamlanma
aşamasında, 19 sayılı Hüküm usulünce istemlerin değiştirilmesi için
tanınan süre sona ermemişse, kitapçık bu duruma değinir ve istemler 19
sayılı Hüküm usulünce değiştirilecek olursa, bu değişikliklerden hemen
sonra, ya kitapçığın (değiştirilmiş haliyle istemleri içeren şekliyle)
yeniden yayımlanacağını, ya da tüm değişiklikleri yansıtan bir beyanın
yayımlanacağını belirtir. İkinci şıkda, en azından ön sayfa ve istemler
yeniden yayımlanır, ve 19(1) sayılı Hüküm usulünce bir beyanat
yapılmışsa, Uluslararası Büro bu beyanın 46.4 sayılı Yönetmelik Maddesi
hükümlerine uygun olmadığı kararına varmadığı sürece, bu beyan da
yayımlanır.
,--•• .',- '
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(i) îdari Talimatlar, (g) ve (h) bendlerinde değinilen çeşitli
seçeneklerin geçerli olduğu durumları saptar. Bu saptama, değişikliklerin
hacmi ve karmaşıklığı ve/veya uluslararası başvurunun hacmi ve maliyet
faktörlerine bağlıdır.
48.3 Diller
(a) Uluslararası başvuru, Çince, ingilizce, Fransızca, Almanca,
Japonca, Rusça ya da Ispanyolcada yapılmışsa, bu başvuru yapıldığı dilde
yayımlanır.
(b) Uluslararası başvuru, Çince, ingilizce, Fransızca, Almanca,
Japonca, Rusça ya da Ispanyolcadan başka bir dilde yapılmışsa, başvurunun
İngilizce çevirisi yayımlanır. Çeviri, uluslararası araştırma kuruluşunun
sorumluluğu altında hazırlanır. Bu kuruluş, uluslararası yayının saptanan
tarihte yayımlanabilmesi için çeviriyi zamanında hazırlama, ya da 64(3)
sayılı Hüküm geçerli ise, rüçhan tarihinden itibaren 19. ayın sonunda 20
sayılı Hükümde belirlenen havaleyi yapma yükümlülüğündedir. 16.1(a)
sayılı Yönetmelik Maddesine rağmen, Uluslararası Araştırma Kuruluşu
başvuru sahibinden çeviri için bir harç isteyebilir. Uluslararası
Araştırma Kuruluşu, başvuru sahibine çeviri taslağı hakkında bir yorum
yapma fırsatı verir. Uluslararası Araştırma Kuruluşu, bu tür bir yorum
için,.makul bir süre saptar. Çeviri iletilmeden önce, başvuru sahibinin
yorumlarını hesaba katmak için zaman yoksa, ya da başvuru sahibi ve
bahsedilen Kuruluş arasında çevirinin düzeltilmesi üzerine bir görüş
farklılığı varsa, başvuru sahibi yorumlarının, ya da yorumlarının son
halinin bir kopyasını, Uluslararası Büroya ve çevirinin iletildiği her
belli edilmiş Kuruma gönderir. Uluslararası Büro, yorumların esasını,
Uluslararası Araştırma Kuruluşunun çevirisi ile birlikte, ya da bu
çevirinin yayınından sonra yayımlar.
(c) Uluslararası başvuru İngilizceden başka bir dilde
yayımlanırsa, 48.2(a)(v) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce yayımlandığı
takdirde uluslararası araştırma raporu, ya da 17(2)(a) sayılı Hükümde
değinilen beyanat, buluşun başlığı, özet ve özete ekli şekil ya da
şekiller ile ilişkili herhangi bir metin, hem bu dilde hem de İngilizce
olarak yayımlanır. Çeviriler, Uluslararası Büronun sorumluluğu altında
hazırlanır.
48.4 Başvuru Sahibinin İsteği Üzerine Erken ilan
(a) Başvuru sahibi,21(2)(b) ve 64(3)(c)(i) sayılı Hükümler
usulünce ilan talep ederse, ve uluslararası araştırma raporu, ya da
17(2)(a) sayılı Hükümde değinilen beyanat, uluslararası başvuru ile
birlikte yayın için temin edilememişse, Uluslararası Büro, miktarı İdari
Talimatlarda saptanan özel bir ilan harcı toplar.
(b) 21(2)(b) ve 64(3)(c)(i) sayılı Hükümler usulünce ilan,
başvuru sahibinin talebinden, ve (a) paragrafı usulünce özel bir harç
varsa, bu harcın alınmasından sonra en kısa zaman içinde Uluslararası
Büro tarafından gerçekleştirilir.
48.5 Ulusal ilanın Tebliği
Uluslararası başvurunun Uluslararası Büro tarafından ilanını
64(3)(c)Mi) sayılı Hüküm belirliyorsa, ilgili ulusal Kurum, bahsedilen
koşulda değinilen ulusal ilanın gerçekleştirilmesinden sonra en kısa
zamanda Uluslararası Büroya bu ulusal ilanı tebliğ eder.
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48.6 B e l i r l i Olguların B i l d i r i l m e s i
(a) 29.1(a)(i i ) sayılı Yasa Maddesi usulünce b i r t e b l i g a t
Uluslararası Büroya, uluslararası başvurunun.uluslararası yayınını
önleyemeyecek kadar geç b i r zamanda varırsa, Uluslararası Büro, bu
t e b l i g a t ı n esasını yansıtan b i r haberi Gazete'de en kısa zamanda
yayımlar.
(b) [İptal Edilmiştir]
(c) Uluslararası başvuru, herhangi bir belli edilmiş bir Devletin tayini
ya da rüçhan talebi, uluslararası yayın için teknik hazırlıkların
tamamlanmasından sonra 90 2.mükerrer sayılı Yönetmelik Maddesi
usulünce geri çekilirse, geri çekme haberi Gazete'de yayımlanır.
Madde 49
22 Sayılı Antlaşma Maddesi Usulünce Suret, Tercüme ve Harç
49.1 Tebligat
(a) Bir çeviri ya da bir ulusal harcın, ya da her ikisinin
birden tarafına verilmesini talep eden bir Anlaşmaya tabi Devlet 22.
Ssayılı Antlaşma Maddesi usulünce aşağıdaki hususları Uluslararası Büroya
tebliğ eder:
(i) hangi dillerin çevirisinin gerektiği ve çevirinin hangi
dile yapılacağı,
(ii) ulusal harcın miktarı.
(a 2.mükerrer ) (22 sayılı Hüküm usulünce geçerli süre sona
erdiği zaman, 47 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce Uluslararası Büro
tarafından uluslararası başvurunun sureti iletilmemiş olsa bile) 22
sayılı Hüküm usulünce başvuru sahibinden uluslararası başvurunun bir
suretini talep etmeyen bir Anlaşmaya tabi Devlet bu durumu Uluslararası
Büroya tebliğ eder.
(a 3.mükerrer) 22 sayılı Hüküm usulünce geçerli süre sona erdiği
zaman, başvuru sahibi uluslararası başvurunun bir suretini temin etmemiş
olsa bile, 24(2) sayılı Hüküm uyarınca, 11(3) sayılı Hükümde saptanan
durumu koruyan, Anlaşmaya Tabi bir Devlet, eğer belli edilmiş bir Devlet
ise, durumu Uluslararası Büroya tebliğ eder.
(b) ,(a), (a 2.mükerrer ) ya da (a 3.mükerrer ) paragrafları
usulünce Uluslararası Büro tarafından alınan herhangi bir tebligat
Uluslararası Büro tarafından en kısa zamanda Gazete'de yayımlanır.
(c) Paragraf (a) usulünce getirilen gerekler daha sonra
değişirse, bu değişiklikler Antlaşmaya tabi Devlet tarafından
Uluslararası Büroya tebliğ edilir, ve bu Büro tebligatı en kısa zamanda
Gazete'de yayımlar. Değişiklikten önce gerekli olmayan bir dile çeviri
yapılması gerektiği anlamında ki bir değişiklik, sadece, tebligatın
Gazete'de yayımlanmasından itibaren iki ay'içinde yapılan edilen
uluslararası başvurular için geçarlidir. Diğer durumlarda değişiklik için
geçerli tarih, Antlaşmaya tabi Devlet tarafından belirlenir.
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49.2 Diller
Çeviri yapılması gereken dil, belli edilmiş Kurumun bir resmi
dilidir. Bu kapsamda birden çok dil varsa, uluslararası başvuru
bunlardan birindeyse, çeviri gerekmez. Birden fazla resmi dil varsa ve
bir çevirinin verilmesi gerekiyorsa, başvuru sahibi bu dillerden herhangi
birini seçebilir. Bu paragrafın getirdiği koşulların yamsıra, birden çok
resmi dil varsa, fakat ulusal kanun yabancılar için bu dillerden birinin
kullanımını şart koşuyorsa, bu dile bir çevirinin yapılması gerekir.
49.3

19 Sayılı Hüküm Usulünce Beyanlar; 13 2.mükerrer .4 Sayılı
Yönetmelik Maddesi Usulünce Belirtmeler

22 sayılı Hüküm ve işbu Yönetmelik Maddesinin amaçları
doğrultusunda, 19(1) sayılı Hüküm usulünce yapılan herhangi bir
beyan ve 13 2.mükerrer .4 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce
temin edilen herhangi bir belirtme, 49.5(c) ve (h) sayılı Yönetmelik
Maddelerine tabi şekilde, uluslararası başvurunun bir parçası olarak
farzedilir;
49.4 Ulusal Biçimin Kullanılması
22 sayılı Hükümde değinilen fiilleri yerine getirirken hiç bir
başvuru sahibinin ulusal bir biçim kullanması gerekmez.
49.5 Tercümenin İçeriği ve Fiziksel Gerekleri
(a) 22 sayılı Hükmün amaçları doğrultusunda, uluslararası
başvurunun çevirisi, tarifname, istemler, resimlerdeki herhangi bir
metin ve özeti içerir. Belli edilmiş Kurum tarafından tal.ep edilirse,
çeviri aynı zamanda, (b), (c 2.mükerrer ) ve (e) paragraflarına
tabi şekilde,
(i) başvuru isteğini de içerir,
(ii) istemler 19 sayılı Hüküm usulünce değiştirilmişse,
istemleri hem ibraz edildiği, hem de son haliyle içerir, ve
(iii) resimlerin bir suretini de içerir. *
.
(b) Başvuru isteğinin bir çevirisinin verilmesini talep eden
bir belli edilmiş Kurum, başvuru sahiplerine, başvuru isteğinin çeviri
dilindeki suretlerini ücretsiz olarak temin eder. Çeviri dilindeki
başvuru istek formunun biçimi ve içeriği 3 ve 4 sayılı Yönetmelik
Maddeleri usulünce temin edilen biçim ve içerikten farklı değildir;
bilhassa, çeviri dilindeki başvuru istek formu, ibraz edilen başvuru
isteğinde olmayan bir bilgiyi talep edemez. Çeviri başvuru istek formu
kullanılması isteğe tabidir.
(c) Başvuru sahibi, 19(1) sayılı Antlaşma Maddesi usulünce
yapılmış b.ir beyanın çevirisini temin etmezse, belli edilmiş Kurum bu
beyanatı geçersiz sayabilir.
(c 2.mükerrer) Başvuru sahibi, paragraf (a)(i i) usulünce,
istemlerin hem ibraz edilen halinin, hem de değiştirilen halinin bir
çevirisini talep eden bir belli edilmiş Kuruma gerekli iki çeviriden
sadece birini temin ederse, belli edilmiş Kurum, çevirisi temin edilmeyen
istemleri geçersiz sayabilir, ya da başvuru sahibijıe, eksik çeviriyi
şartlar göz ününe alındığında makul olan ve çağrıda saptanan bir süre
dahilinde temin etmesi için başvuru sahibine bir çağrı yapabilir. Belli
edilmiş Kurum başvuru sahibine eksik çeviriyi temin etmesi için çağrıda
bulunursa ve başvuru sahibi çağrıda saptanmış süre dahilinde
temin etmezse, belli edilmiş Kurum, bir çevirisi temin edilmeyen
^.i.^ .
istemleri geçersiz sayabilir ya da uluslararası başvuruyu geri / ^<î j F ^ N
çekilmiş farzedebil ir.
J\ t, -^-t.-,
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(d) Resimlerde herhangi birinde yazılı metin varsa, yazılı
metnin çevirisi, ya orjinal resimdeki metnin yerine çevirisi yapılarak
bir sureti, ya da yeniden çizilmiş bir resim şeklinde temin edilir.
(e) Paragraf (a) usulünce resimlerin bir suretini talep eden
bir belli edilmiş Kurum, başvuru sahibi, 22 sayılı Hüküm usulünce geçerli
süre dahil inde bu kopyayı temin etmezse, başvuru sahibine, koşullar göz
önüne alındığında makul olan ve çağrı içinde saptanan bir süre dahilinde
bu sureti temin etme çağrısında bulunabilir.
(f) "Fig." ifadesinin herhangi bir dile çevirisi gerekmez.
(g) Resimler ya da herhangi bir resmin, paragraf (d) ya da (e)
usulünce temin edilen resimlerin sureti ya da yeniden yapılmış
kopyası 11-sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen fiziksel gereklere
uymazsa, belli edilmiş Kurum, başvuru sahibine, koşullar göz önüne
alındığında makul olan ve çağrı içinde saptanan bir süre dahilinde
hatayı düzeltme çağrısında bulunabilir.
(h) Başvuru sahibi, özetin ya da 13 2.mükerrer .4 sayılı
Yönetmelik Maddesi usulünce şart koşulan bir hususun çevirisini temin
etmezse, belli edilmiş Kurum, gerekli olduğunu düşünürse, başvuru
sahibine, koşullar göz önüne alındığında makul olan ve çağrı içinde
saptanan bir süre dahilinde bu çeviriyi temin etme çağrısında bulunur.
(i) Paragraf (a)'nın ikinci cümlesi usulünce belli edilmiş
Kurumların tatbikatları ve getirdikleri gerekler hakkındaki bilgiler
Uluslararası Büro tarafından Gazete'de yayımlanır.
(j) Hiç bir belli edilmiş Kurum, uluslararası başvurunun
çevirisinin, uluslararası başvurunun yapılması için şart koşulan
fiziksel gereklerden başka bir gereğe uymasını talep edemez.
(k) Başlık, 37.2 sayılı Yönetmelik Maddesi uyarınca
Uluslararası Araştırma Kuruluşu tarafından oluşturulmuşsa, çeviri,
bu Kuruluş tarafından oluşturulan başlığı içerir.
(1) 12 Temmuz 1991 tarihinde, paragraf (c 2.mükerrer ) ya da
paragraf (k), belli edilmiş Kurum tarafından uygulanan ulusal kanuna
uyumlu değilse, bahsedilen Kurumun Uluslararası Büroyu 31 Aralık 1991
tarihine kadar durumdan haberdar etmesi koşuluyla, ilgili paragraf, bu
kanun ile uyumlu olmama durumunu sürdürdüğü sürece, bu belli edilmiş
Kurum için geçerli değildir.
Madde 50
22(3) Sayılı Hüküm Usulünce Uygulama
50.1 Uygulamanın Yerine Getirilmesi
(a) Antlaşmaya tabi herhangi bir Devlet, 22(1) ya da (2) sayılı
.Antlaşma Maddesinde şart koşulan sürelerden daha geç sona eren bir süreyi
verirse, saptadığı bu süreyi Uluslararası Büroya tebliğ eder.
(b) Paragraf (a) usulünce Uluslararası Büro tarafından alınan
bir tebligat Uluslararası Büro tarafından en kısa zamanda Gazete'de
yayımlanır.
(c) Daha önce saptanmış sürenin kısaltılmasıyla ilgili
tebligatlar,'tebligatın Uluslararası Büro tarafından yayımlanma
tarihinden itibaren üç ayın sona ermesinden sonra yapılan başvurular
için geçeriidir.
(d) Daha önce saptanmış sürenin uzatılmasıyla ilgili tebligatlar,
henüz kabul edilmemiş, yâ da söz konusu yayının tarihinden sonra yapılan
tüm uluslararası başvurular için, ya tebligatın Uluslararası B'iro
tarafından Gazete'de yayınından itibaren geçerlidir, ya da tebligatı
gerçekleştiren Antlaşmaya tabi Devlet daha sonraki bir tarihi
kararlaştırırsa, bu tarihten itibaren geçerli olur.
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Madde 51
Belli Edilmiş Kurumlar Tarafından Sonraki İnceleme
51.1 Suretlerin Gönderilmesi için Verilecek Süre
25(1)(c) sayılı Hükümde değinilen süre, 20.7(i), 24.2(c),.
29.1(a)(ii) ya da 29.1(b) sayılı Yönetmelik Maddeleri usulünce başvuru
sahibine gönderilen tebligat tarihinden itibaren iki aydır.
51.2 Tebligat Sureti
Başvuru sahibi, 11(1) sayılı Hüküm usulünce olumsuz bir saptama
aldıktan sonra, 25(1) sayılı Hüküm usulünce, Uluslararası Bürodan, belli
etme girişiminde bulunduğu ismi geçen Kurumlardan herhangi birine
uluslararası başvuruyla ilişkili dosyanın suretini göndermesini talep
ederse, talebine 20.7(i) sayılı Hükümde değinilen tebliğin bir suretini
iliştirir.
51.3 Ulusal Harcın Ödenmesi ve Tercümenin Temini, için Süre
25(2)(a) sayılı Hükümde değinilen süre, 51.1 sayılı Yönetmelik
Maddesinde saptanan süre ile aynı zamanda sona erer.
Madde 51 2.mükerrer
27(1), (2), (6) ve (7) Sayılı Hükümler Usulünce îzin Verilen
Bazı Ulusal Gerekler
51 2.mükerrer .1 îzin Verilen Bazı Ulusal Gerekler
(a) Belli edilmiş Kurum tarafından uygulamaya konan ulusal
kanun usulünce başvuru sahibinin temin etmesi gereken, 27(2)(ii)
sayılı Hükümde değinilen belgeler, ya da 27(6) sayılı Hükümde değinilen
kanıtlar arasında bilhassa aşağıdakiler bulunur:
(i) buluşu yapanın kimliğiyle ilişkili belgeler,
(ii) başvuru yapma hakkının devri ya da aktarımı ile ilişkili
belgeler,
(iii) buluşu yapanın, buluşu yaptığım iddia ettiği
yemini.ya da beyanı içeren belgeler,
(iv) başvuru sahibinin buluşu yapanı belirlediği ya da başvuru
hakkının kendisinde olduğunu iddia ettiği belgeler,
(v) başvuru sahibi, rüçhan hakkı talep edilen önceki
başvuruyu yapan başvuru sahibi değil ise, rüçhan talep etme hakkının bir
kanıtım içeren belgeler,
(vi) kötüye kul 1 anımın sonucu olan açıklamalar, sergide
teşhirden doğan açıklamalar ve başvuru sahibi tarafından belirli bir
süre zarfında yapılan açıklamalar gibi buluşa patent verilmesini
etkilemeyen açıklamalar veya yeniliği etkilemeyen istisnalar'ile
ilgili kanıtlar.
(b) B^lli edilmiş '.'uvm tarafından ır'çvjlanan ulusal kanun,
27(7). sayılı Ya:" a .'-ir. elde s ir; e :;öre aşçıdaki inısu;.!arı. gerektirebilir:
(i) bejv.:.---! s?.i-.:' inin, i;aşvuru sahiplerini Kurum 'nazdinde
tüi-ıSil etme'hakkına :;uhip o H n bir vekil tarafından temsili ve/veya
tebligatların alınması amacı doğrultusunda belli edilmiş Devlette bir
r.drese sahip olması,
,-: '*•
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(ii) varsa, başvuru sahibini temsil eden vekilin, başvuru
sahibi tarafından usulüne uygun şekilde atanması,
(c) 27(1) sayılı Hükme göre, belli edilmiş Kurum tarafından
uygulanan ulusal kanun, uluslararası başvurunun, tercümesinin ya da
uluslararası başvuru ile ilgili herhangi bir belgenin birden fazla
suretini isteyebilir.
(d) Belli edilmiş Kurum tarafından uygulanan ulusal kanun,
27(2) (i i) sayılı Hükme göre, 22 sayılı Hüküm usulünce başvuru sahibi
tarafından verilen uluslararası başvurunun çevirisinin, ya başvuru
sahibi ya da uluslararası başvuruyu çeviren tarafından, çevirinin tam
ve asiına sadık olduğu yolunda bir beyan ile teyidini gerektirebilir.
51 2.mükerrer .2 Ulusal Gereklere Uyma Fırsatı
(a) 51 2.mükerrer .1 sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen
bir gerek, ya da belli edilmiş Kurumun 27(1),(2),(6) ya da (7) sayılı
Hüküm usulünce uygulayabileceği ulusal kanunun bir başka gereği, 22
sayılı Hüküm usulünce getirilen gereklere uyulması gereken süre
zarfında tam olarak yerine getirilmemişse, başvuru sahibine bu sürenin
sona ermesinden sonra gereğe uymak için bir fırsat verilir.
(b) 27(2)(ii) sayılı Hükme göre, belli edilmiş Kurum tarafından
uygulanan ulusal kanun, belli edilmiş Kurum tarafından yapılan çağrı
üzerine, başvuru sahibinin, uluslararası başvurunun bir kamu Kuruluşu ya
da bir yeminli çevirmen tarafından yapılmış çevirisinin bir tasdikini
vermesini gerektirebilir, belli edilmiş Kurum, bu tasdikin koşullar
uyarınca gerekli olduğunu kararlaştınrsa, tasdikin verilmesi, koşullara
göre makul bir süre dahilinde gerçekleşir ve bu süre çağrıda saptanır.
Madde 52
Belli Edilmiş Kurumlar Nezdinde İstem, Tarifname ve Resimlerin
Değiştirilmesi
52.1 Süre
(a) İşleme koymanın veya incelemenin özel bir dilekçeye bağlı
olmadan başladığı bir belli edilmiş Devlette, başvuru sahibi eğer
isterse, 22 sayılı Hükümdeki gereklerin tamamlanmasından itibaren bir
ay içinden 28 sayılı Hükmü kullanır, eğer 22 sayılı Hükmün verdiği
süre sonunda 47.1 sayılı Yönetmelik Maddesinde belirtilen havale
gerçekleşmemişse, bu sürenin sona ermesinden itibaren dört ay içinde
kullanır. Her iki durumda da, eğer bahsedilen Devletin ulusal kanunu
olanak sağlarsa, başvuru sahibi bu hakkı başka zaman da kullanabilir.
(b) İncelemenin yalnızca özel bir dilekçe ile başladığı bir
belli edilmiş Devlette, başvuru sahibinin 28 sayılı Hükmü kullanma
hakkının süresi veya zamanı, özel dilekçe üzerine yapılan ulusal
başvuruların incelenmesi sırasında yapılan değişikliklerin ihraz
edilmesi için ulusal kanun tarafından şart koşulan s fire ile r-v.ıdır,
yeter ki bu süre (a) paragrafında verilen süreden daha önce olmasın
veya daha önce sona ermesin.
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KISIM C
Anlaşmanın.II. Bölümü île İlgili Yönetmelik Maddeleri
Madde 53
Dilekçe
53.1 Biçim
(a) Dilekçe, matbu bir form üzerinde yazılır ya da bir bilgisayar
çıkış baskısı şeklinde verilebilir. Matbu" form ya da bir bilgisayardan
çıkışı şeklinde verilen bir dilekçenin özel hususları İdari Talimatlarda
saptanır.
(b) Matbu dilekçe formlarının suretleri, başvuru kurumu ya da
Uluslararası Geçici İnceleme Otoritesi tarafından ücretsiz temin edilir.
53.2 İçerik
(a) Dilekçe aşağıdaki kısımları içerir:
(i) bir talep,
(ii) başvuru sahibi ve varsa, vekil, ile ilgili bilgiler,
(iii) dilekçenin ilişkili olduğu uluslararası başvuruyla ilgili
bilgiler,
(iv) Devletlerin seçimi,
(v) geçerli olduğunda, değişiklikler ile ilgili bir beyan.
(b) Dilekçe imzalanır.
53.3 Talep
Talep aşanı dahi anlamdadır ve terci han şu şekilde sözcüklere
dökülür: "Patent işbirliği Antlaşmasının 31 sayılı Hüküm Jsulünce Talep:
Aşağıda imzası bul;:rıan taraf, aşağıda balirtilen uluslararası başvurunun
Patent İşbirliği Antlaşmasına göre uluslararası geçici incelemeye
alınmasını rica eder."
53.4 Başvuru Sahibi

,

Başvuru sahibiyle i l g i l i olarak b e l i r t i l e n b i l g i l e r açısından,
4.4 ve 4.16 sayılı Yönetmelik Maddeleri geçerlidir ve 4.5 sayılı
Yönetmelik maddesi ire gerekli değişiklikler yapıldığında geçerlidir.
Dilekçede, sadece seçilmiş Devletler için başvuru sahiplerinin
belirtilmesi gerekir.
53.5 Vekil ya da Ortak Temsilci
Bir vekil ya da ortak temseilci belirlenmişse, dilekçe bu
durumu b e l i r t i r . 4.4 ve 4.6 sayılı Yönrtmel ;k Madde'ıari geçerlidir, ve
.4.7 sayılı Yönetmelik iladdosi ise gerekli do-j i siklikler yapıldığında
geçerlidir.
53.6 Uluslararası Başvrrunun Gel irlenr.rjsi-•
'JİK.;]ararr.s.ı U ;v'vu, br^vuru
:. • '.ib'ir, :ı r,dr?si ve ism'i,
b.:»5'î ığı, (i:^'.v!.::iı :;;wıi;ri bil iyj. .•;.) ui'.ısl-ırürası başvuru
•eririiii. ve u l u s l a n r a i ı Lcv'uru sayısı*, ya-'-ia bu" sayı başvuru -?!ribi ....,...,.,..„ l
Urafından bilinmiyorsa, ı*l .ıslararası başvurunun yapıldığı' başvuran" .';.. .""*
kırumunun ismi ile belirlenir.
'.. .' '-C
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53.7 Devletlerin Seçimi
(a) Dilekçe, belli edilmiş ve Antlaşmanın II. Bölümüne tabi .
Devletler ("seçilebilen Devletler") arasından en azından bir tanesini
seçilmiş bir Devlet olarak belirtir.
(b) Antlaşmaya tabi Devletlerin dilekçede seçimi şu şekilde
yapılır: .
(i) tüm seçilebilen Devletlerin seçildiği hakkında bir
belirtmeyle, ya da,
(ii) ulusal patentlerin elde edilmesi amacıyla belli edilmiş
Devletler için seçilmiş olan uygun seçilebilen Devletlerin
belirtilmesiyle, ve bir bölgesel patentin elde edilmesi amacıyla belli
edilmiş Devletler için, ilgili bölgesel patentin bir belirtilisi
ile birlikte, ya ilişkili bölgesel patent anlaşmasına taraf olan tüm
seçilebilen Devletlerin seçildiğinin belirtilisi, ya da bahsedilen
Devletlerin arasından seçilenlerin bir belirtil işiyle.
53.8 İmza
(a) Paragraf (b)'ye tabi olmak kaydıyla, dilekçe başvuru
sahibi tarafından imzalanır,, ya da birden fazla başvuru sahibi var
ise, dilekçe tüm başvuru sahipleri tarafından imzalanır.
(b) îki ya da daha çok başvuru sahibi, ulusal kanunu ulusal
başvuruların buluşu yapan kişi tarafından yapılmasını gerektiren bir
Devleti seçen bir dilekçe verilirse, ve seçilmiş bu Devlet için
başvuruda bulunması gereken buluşu yapan kişi dilekçeyi imzalamayı
reddederse ya da bütün uğraşlardan sonra kendisine erişilemezse veya
nerede olduğu bulunamazsa, eğer dilekçe en azından bir başvuru sahibi
tarafından imzalanmış ise söz konusu kişi ("ilgili başvuru sahibi")
tarafından imzalanmasına gerek yoktur, ve
(i) ilgili imzanın yokluğunu izah eden bir beyanın
Uluslararası Geçici İnceleme Otoritesine verilmesi gerekmektedir, ya da
(ii) ilgili başvuru sahibi başvuru dilekçesini imzalamamış,
fakat 4.15(b) sayılı Yönetmelik Maddesinin gereklerini yerine getirmişti
53.9 Düzeltmeler i l e İ l i ş k i l i Beyan
(a) 19 sayılı Yasa Maddesi usulünce d e ğ i ş i k l i k l e r yapılmışsa,
başvuru sahibinin d e ğ i ş i k l i k l e r i l e i l i ş k i l i beyanı, uluslararası
geçici inceleme i ç i n bu d e ğ i ş i k l i k l e r hakkındaki t e r c i h i n i b e l i r t i r :
( i ) d e ğ i ş i k l i k l e r i n hesaba katılması, bu durumda,
d e ğ i ş i k l i k l e r i n b i r sureti tercihan dilekçe i l e b i r l i k t e teslim e d i l i r ,
ya c!a
( i i ) d e ğ i ş i k l i k l e r i n , - 3 4 . sayılı Hüküm usulünce b i r d e ğ i ş i k l i k
i l e i p t a l edilmiş farzedilmesi.
(b) 19 sayılı Hüküm usulünce hiç b i r d e ğ i ş i k l i k yapılmamışsa,
ve d e ğ i ş i k l i k l e r için verilen süre so:;a ermemişse, başvuru sahibinin
boyam, uluslararası g;.çici incelemenin b-ışla:;asımn 69.1 (d) s a y ı l ı
Yönetmelik Maddesine görj erteleumesiüi i s t e d i ğ i n i b e l i r t e b i l i r .
(c) 34 sayılı Hüküm usulünce yapılan Lıir d e ğ i ş i k l i k dilekçe i l e
teslim edilmişse, boyan bu durvımı b e l i r t i r .
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Madde 54
Dilekçe Vermeye Yetkili Başvuru Sahibi
54.1 İkamet Adresi Ve Tabiyeti
Başvuru sahibinin ikamet adresi ya da tabiyeti, 31(2) sayılı
Hükmün amaçları doğrultusunda, 18.1 ve İ8.2 sayılı Yönetmelik Maddelerine
göre saptanır.
54.2 İki ya da Daha Çok Başvuru Sahibi
İki ya da daha çok başvuru sahibi varsa, dilekçeyi veren başvuru
sahiplerinin en azından biri aşağıdaki şekilde ise, 31(2) sayılı Hüküm
usulünce bir dilekçe verme hakkı mevcuttur:
(i) Antlaşmanın II. Bölümüne tabi bir Devlette ikamet eden ya
da bu Devletin tabiyetinde olan bir kişi, uluslararası başvuruyu II.
Bölüme tabi bir Antlaşmaya tabi Devletin başvuru kurumuna ya da bu Devlet
için çalışan bir başvuru kurumu yoluyla yapılmıştır, ya da
(i.i) 31(2)(b) sayılı Hüküm usulünce bir dilekçe vermeye
yetkili bir kişi, ve uluslararası başvuru Kurul kararıyla saptanan
şekliyle yapılmıştır.
54.3 [İptal Edilmiştir]
54.4 Dilekçe Verme Yetkisi Olmayan Başvuru Sahibi
(a) Başvuru sahibinin dilekçe verme hakkı yoksa, ya da iki ya da
daha çok başvuru sahibi varsa ve bunların hiç birinin 54.2 sayılı
Yönetmelik Maddesi usulünce bir dilekçe verme hakkı yoksa, dilekçe
verilmemiş farzedilir.
(b) [İptal Edilmiştir]
Madde 55
Diller (Uluslararası Geçici İnceleme)
55.1 Dilekçenin Dili
Dilekçe, uluslararası başvurunun dil indedir, ya da uluslararası
başvuru yayımlandığı dildan başka bir dilde yapılmışsa, dilekçe,
başvurunun yayımlandığı dildedir. Bununla beraber, 55.2 sayılı Yönetmelik
Maddesi usulünce uluslararası başvurunun çevirisi gerekirse, dilekçe bu
çevirinin dilinde olur:
55.2 Uluslararası Başvurunun Çevirisi
(a) Uluslararası başvuru, söz kü.uısu başvurunun ulıislarrrrvsı
ön incelemesi i ç i n . y e t k i l i olan-Uluslararası Geçici İnceleme Kuru-'işu
ve Uluslararası liüro arasında varılan bir anlaşmada belirlenmiş di". Je,
ya. d a d i l l e r d e n b i r i n c e yr.pılnr .;nş ve yayiıül Anin?;;nş i.'^, bu Kur"!'::;
(b) ;\T: •• -yr.'ifına tabi sekilr! ., i^şvu: u sahib'ırin di lo.'-.çs i l e b i r l i k t e ,
ı.îı.': i;.., ...resi başvuru iv m ' ı';:"^i k n -1 •; ;nıaf;a b:ıl i ı "küiids t ü l e yâ (:a
di i "ıĞrdc:ı b i r i ü 3 bir ı r - ' / v i s i , ' i ver,.,^si,ıi isteyobi i i r.
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(b) Uluslararası başvurunun paragraf (a)'da değinilen bir dile
çevirisi 12.1 (c) sayılı Yönetmelik Maddesi* usulünce Uluslararası
Araştırma Kuruluşuna verilmişse, ve Uluslararası Geçici Araştırma
Kuruluşu, aynı ulusal Kurumun ya da Uluslararası Araştırma Kuruluşu
olarak hizmet veren hükümetler-arası örgütün bir parçasını oluşturuyorsa,.
başvuru sahibinin (a) paragrafı uyarınca bir çeviri vermesi gerekmez.
Böyle bir durumda, başvuru sahibi (a) paragrafi uyarınca bir çeviri
vermediği sürece, uluslararası geçici araştırma, 12.1(c) sayılı Yönetmelik
Maddesi usulünce verilen çeviri temelinde gerçekleştirilir.
(c) Paragraf (a)'nın getirdiği koşula uygun bir durum yoksa,
ve (b) paragrafı geçerli değilse, Uluslararası Geçici Araştırma
Kuruluşu başvuru sahibine, koşullar altında makul bir süre dahilinde
gerekli çeviriyi verme çağrısında bulunur. Bu süre, çağrı tarihinden
itibaren bir aydan daha az değildir. Bu süre, Uluslararası Geçici
Araştırma Kuruluşu tarafından, bir karara varılmadan önce her zaman
uzatılabilir.
(d) Başvuru sahibi, (c) paragrafına göre saptanan süre dahilinde
çağrıya uyarsa, bahsedilen gereğe uyulmuş farzedilir. Başvuru sahibi
çağrıya uymazsa, dilekçe verilmemiş farzedilir.
(e) Paragraf (a)-(d), sadece, Uluslararası Geçici Araştırma
Kuruluşu, Uluslararası Büroya gönderilen bir tebligatta, bu paragraflarda
değinilen çeviri esasında uluslararası geçici araştırmayı gerçekleştirmeyi
kabul ettiğini beyan ederse geçerlidir.
55.3 Değişikliklerin Çevirisi
(a) 55.2 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce, uluslararası
başvurunun bir çevirisi gerekliyse, 53.9 sayılı Yönetmelik Maddesi
usulünce yapılan, ve uluslararası geçici inceleme amaçları doğrultusunda
başvuru sahibinin dikkate alınmasını istediği değişiklikler, ve 66.1(c)
sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce dikkate alınan, 19 sayılı Hüküm
usulünce yapılan bir değişiklik, bu çevirinin dilinde olur. Bu
değişiklikler başka bir dilde ise çevirilerinin verilmesi gerekir.
(b) Paragraf (a)'da değinilen bir değişikliğin gerekli
çevirisi verilmezse, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, başvuru
sahibine, koşullar göz önüne alındığında makul bir süre dahilinde eksik
çeviriyi vermesi için çağrıda bulunur. Bu süre çağrı tarihinden itibaren
bir aydan daha kısa olamaz. Bu süre bir kararın alınmasından önce herhangi
bir zamanda Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu tarafından uzatılabilir.
(c) Başvuru sahibi, (b) paragrafında saptanan süre dahilinde
çağrıya uymazsa, değişiklik, uluslararası ön incelemenin amaçları
doğrultusunda dikkate alınmaz.
Madde 56
Daha Sonraki Seçim Beyanları
56.1 Dilekçeden Daha sonra Teslim Edilen Seçim Beyanları
(a) Dilekçenin tesliminden sonra seçilen devletlerin beyanları
("daha sonraki seçim"), Uluslararası Büroya teslim edilen bir tebligat
ile gerçekleştirilir, tebligat, uluslararası başvuruyu ve dilekçeyi
belirler, ve 53.7(b)(i i) sayılı Yönetmelik Maddesin; : değinilen
belirtmeyi knpsnr.
(b) *'.;rr-<jraf (c)'ye tabi ol.;rk kaydıyla, ('} paragrafı rv'a
değinilen teb'I ' : vt,. ilgili- seçil;., iş Devletler için başvuru sahi-itarafından imzalanır, veya, bu Devletler için birdan fazla başvuru sarıibi
varsa, tümü tarafından imzalanır.
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(c) İki ya da daha çok başvuru sahibi, ulusal kanunu ulusal
başvuruların buluşu yapan kişi tarafından yapılmasını gerektiren bir
Devletin daha sonra seçimini gerçekleştiren bir tebligatı ibraz ettiği
takdirde, ve seçilmiş bu Devlet için başvuruda bulunması gereken buluşu
yapan kişi tebligatı imzalamayı reddederse ya da bütün uğraşlardan sonra
kendisine erişilemezse veya nerede olduğu bulunamazsa,, eğer tebligat en.
azından bir başvuru sahibi tarafından imzalanmış ise söz konusu kişi
("ilgili başvuru sahibi") tarafından imzalanmasına gerek yoktur, ve
(i) ilgili imzanın yokluğunu izah eden bir beyanın
Uluslararası Büroya verilmesi gerekmektedir, ya da
(ii) ilgili başvuru sahibi başvuru isteğini imzalamamış fakat
4.15(b) sayılı Yönetmelik Maddesinin gereklerine uyulmuştur, ya da talebi
imzalamamış fakat 53.8(b) sayılı Yönetmelik Maddesinin gereklerine
uyulmuştur.
(d) daha sonraki bir seçim beyanı ile seçilen bir devlet için
verilen dilekçede bulunan bir başvuru sahibinin, başvuru sahibi olarak
belirtilmesi gerekmez.
.
(e) Daha sonraki seçim tebligatı, rüçhan tarihinden itibaren
19 ayın sona ermesinden sonra teslim edilirse, Uluslararası Büro,
başvuru sahibine, seçimin 39(1)(a) sayılı Hüküm usulünce şart koşulan
durumu sağlamadığını, ve 22 sayılı Hüküm usulünce geçerli süre dahilinde,
ilgili seçilmiş Kurum ile ilişkili olarak 22 sayılı Hükümde değinilen
fiillerin yerine getirilmesini tebliğ eder.
(f) Paragraf (a)'ya rağmen, daha sonraki seçim tebligatı başvuru
sahibi tarafından Uluslararası Büro yerine, Uluslararası Geçici İnceleme
Kuruluşuna teslim edilmişse, bu Kuruluş, tebligatı aldığı tarihi kaydeder
ve en kısa zamanda Uluslararası Büroya gönderir. Tebligat, kaydedilen
tarihte Uluslararası Büroya teslim edilmiş farzedilir.
56.2 Uluslararası Başvurunun Belirlenmesi

Uluslararası başvuru, 53.6 sayılı Yönetmelik Maddesinde
getirilen koşula göre belirlenir.
56.3 Dilekçenin Belirlenmesi
Dilekçe, teslim edildiği tarih ve teslim edildiği Uluslararası
Geçici İnceleme Otoritesinin ismi ile belirlenir.
56.4 Daha Sonraki Seçim Beyanının Biçimi
Daha sonraki seçimleri gerçekleştiren tebligat tercihan şu
şekilde sözcüklere dökülür: "... tarihinde,
sayısı ile,
(başvuru sahibi) tarafından (ve ... tarih'inde .... tarafına teslim
edilen uluslararası geçici inceleme talebi) ile ibraz edilen
uluslararası başvuru ile ilişkili olarak, aşağıda imzası olan taraf,
Patent İşbirliği Antlaşmasının 31 sayılı Yasa Maddesi usulünce
aşağıdaki ek Devlet(ler)i seçer: ..."
•;5.5 Daha Sonraki Seçim Beyanının Dili
Daha sonraki seçim, talebin dilindedir.

"''X

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S .Sayısı: 665)

119
Madde 57
İşlem Harcı
57.1 Ödeme Gereği
(a) Uluslararası geçici inceleme için verilen her dilekçe,
dilekçenin teslim edildiği Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu tarafından
toplanacak, Uluslararası Büro yararına bir harcın ("işlem harcı")
ödenmesine tabidir.
(b) [İptal

Edilmiştir]

57.2 Miktar

(a) İşlem harcının miktarı, Harç Çizelgesinde ortaya konmuştur.
(b) [iptal Edilmiştir]
(c) işlem harcının miktarı, bu harcın, 57.3 sayılı Yönetmelik
Maddesi usulünce, İsviçre frangı dışında bir nakitle ödenmesini talep
eden her Uluslararası Geçici inceleme Kuruluşu için, söz konusu Kuruluşa
danıştıktan sonra, Genel Müdür tarafından, söz konusu Kuruluşun talep'
ettiği nakit/nakitler cinsinden ("saptanan nakit") saptanır. Her saptanan
nakit miktar, Harç Çizelgesinde ortaya konan İsviçre frangı ile işlem
harcının miktarına aşağı yukarı eşittir. Saptanan nakitler cinsinden
miktarlar Gazete'de yayımlanır.
(d) Harç Çizelgesinde ortaya konan işlem harcı miktarı
değiştiğinde, saptanmış nakitler cinsinden mukabil miktarlar düzeltilen
Harç Çizelgesinde ortaya konan miktarlar ile aynı tarihte uygulamaya
girecektir.
(e) İsviçre frangı ve saptanmış bir nakit arasındaki kambiyo
kuru en son uygulanan kambiyo kurundan farklil aşırsa, Genel Müdür,
Kurul tarafından verilen direktiflere göre yeni miktarı bahsedilen
nakit cinsinden oluşturur. Yeni miktar, gazetede yayımından iki ay
sonra uygulamaya girer. Eğer herhangi bir Uluslararası Geçici inceleme
Kuruluşu ve Genel Müdür bu iki aylık dönem süresine düşen bir tarih
üzerinde anlaşırlarsa, bahsedilen yeni miktar bu Kuruluş için bu
tarihten itibaren uygulamaya girer.
•
57.3 Ödeme Süresi ve Şekli
(a) İşlem harcının dilekçenin teslim tarihinden itibaren ödenmesi
lazım gelir.
(b) [İptal Edilmiştir]
(c) işlem Harcı, dilekçenin teslim edildiği, Uluslararası
Geçici İnceleme Kuruluşu tarafından saptanan nakit ve nakitlvr cinsinden
ödenir. Tabii ki, bu Kuruluş tarafından Uluslararası Büroya !;av::le
edildiği zaman, havale edilen miktarın serbestçe isviçre frangına
çevrilebilmesi gerekir.
57.4 Ödememe
(a) tşlem harcı gerektiği sakilde ödenmedigim'a, Ulnf.'ir.iv.r^ı
Geçici İnceleme Kurulusu başvuru sahibine, çağrı t a r i h i n i n icib:-.r~.ı
b i r ay içinde hr;ruı 5;-!::;;;esi. için çağrıda bulunur.
(;>) B.'i5V':t'iı s a l i b i , b i r .-ylık süre dahil i iv."-:; çvjrıya uy?\\ - ." . "i^n
h;-.r-:ı gerukli t c r i h t o •'.'•Joiüiıi';. farz edil i r .
(o) ;"..-.; 7. :ifu s - ;',; ;, r e o n y a saptan:':! süre talıil i,;oe uy;,.:;.;.". d i l e k ç e , 'Lasiim .;;>;';;: . ':. •';;rzedi 1 i r .

57.5 [İptal Edilmiştir]
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57.6 Geri Ödeme
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, aşağıdaki durumlarda
işlem harcını başvuru sahibine geri öder:
(i) dilekçe, bu Kuruluş tarafından Uluslararası Büroya
gönderilmeden önce geri çekilirse, ya da
(ii) 54.4(a) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce dilekçe teslim
edilmemiş farzedilirse.
Madde 58
Geçici İnceleme Harcı
58.1 Harç İsteme Hakkı
(a) Her Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, uluslararası
geçici incelemenin gerçekleştirilmesi ve bu Antlaşma ve Yönetmelik
Maddeleri usulünce Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşları
sorumluluğuna verilen tüm diğer görevlerin yerine getirilmesi için
kendi yararına başvuru sahibinin bir harç ("geçici inceleme harcı")
ödemesini isteyebilir.
(b) Var ise, geçici inceleme harcının miktarı ve ödenmesi
gereken tarih, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu tarafından
saptanır; bu tarih işlem harcının ödeme tarihinden daha erken olamaz.
(c) Geçici inceleme harcı doğrudan Uluslararası Geçici
İnceleme Kuruluşuna ödenir. Bu kuruluş, bir ulusal Kurum ise, bu Kurum
tarafından saptanan nakit cinsinden ödenir, ve Kuruluş, hükümetlerarası
bir örgüt ise-, bu harç, bahsedilen devletin nakitine serbestçe
çevrilebilen herhangi bir başka nakit cinsinden, ya da hükümetlerarası
örgütün konumlanmış olduğu Devletin nakiti cinsinden ödenir.
58.2 Ödememe
(a) 58.1(b) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce Uluslararası
Geçici İnceleme Kuruluşu tarafından saptananan geçici inceleme harcı
bu Yönetmelik Maddesi usulünce gerektiği şekilde ödenmezse, Uluslararası
Ön İnceleme Kuruluşu başvuru sahibine, çağrının tarihinden itibaren bir ay
içinde harcı ya da harcın eksik kısmını ödemesi için çağrıda bulunur.
(b) Başvuru sahibi, saptanan süre dahil inde çağrıya uyarsa, ön
inceleme harcı gereken tarihte ödenmiş farzedilir.
(c) Başvuru, sahibi, saptanan süre dahilinde çağrıya uymazsa,
talep, teslim edilmemiş farzedilir.
58.3 Geri Ödeme
Dilekçe teslim edilmemiş farzedildiğinde, Uluslararası Geçici
İnceleme Kuruluşları, bir geçici inceleme harcı olarr.k ödenmiş bir
miktarın, varsa geri ödenme düzeyi, ve varsa, g.::ri ödenme koşulları
hakkında Uluslararası Büroyu haberdar eder, vu Uluslararası Büro bu
bilgiyi en kısa zamanda yayımlar.
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Hadde 59

.

Yetkili Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu
59.1 31(2) Sayılı Antlaşma Maddesi Usulünce Dilekçeler
31(2)(a) sayılı Hüküm usulünce verilen dilekçeler için, 32(2)
ve (3) sayılı Hükümde değinilen geçerli anlaşma koşullarına göre, II.
Bölümün şartlarına tabi bir devletin ya da bu Devlet için çalışan her
Başvuru Kurumu tarafına ibraz edilen uluslararası başvuruların
uluslararası geçici incelenmesi için hangi Uluslararası Geçici İnceleme
Kuruluşunun ya da hangi Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşlarının
yetkili olduğuna dair Uluslararası Büroyu haberdar eder. Uluslararası Büro
bu bilgiyi en kısa zamanda yayımlar. Birden çok Uluslararası Geçici
İnceleme Kuruluşu yetkili ise, 35.2 sayılı Yönetmelik Maddesinin şartları,
gerekli değişiklikler yapılmış olarak, geçerlidir.
59.2 31(2) (b) Sayılı Antlaşma Maddesi Usulünce Dilekçeler
31(2)(b) sayılı Hüküm usulünce yapılan dilekçeler söz konusu
ise, uluslararası başvuru, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu olan
bir ulusal Kurum vasıtasıyla ibraz edilmişse, Kurul yetkili plan
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşunu belirlerken, bu Kurumu tercih
eder; ulusal Kurum, bir Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu değilse,
Kurul, bu Kurum tarafından önerilen Uluslararası Geçici İnceleme
Kuruluşunu tercih eder.
Madde. 60
Dilekçe ya da Seçim Beyanlarında Bazı Hatalar
60.1 Dilekçedeki Hatalar
(a) Dilekçe, 53.1, 53.2(a)(i)-(iv), 53.2(b), 53.3-53.8 ve 55.1
sayılı Yönetmelik Maddelerinde belirtilmiş gereklere uymazsa, Uluslararası
Geçici İnceleme Kuruluşu başvuru sahibine, koşullar göz önüne alındığında
makul bir süre içinde hataları düzeltmesi için çağrıda bulunur. Bu süre,
çağrı tarihinden itibaren bir aydan daha az değildir. Bu süre, bir karar
alınitiadan önce, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu tarafından her zaman
uzatılabilir.
(b) Başvuru sahibi, (?) paragrafında belirtilen süre içinde
çağrıya uyarsa, dilekçeninn, teslim edilen haliyle en azından bir seçimi
içermesi ve uluslararası başvurunun belirlenmesine olanak sağlaması
koşuluyla, dilekçe, asıl ibrez tarihinde alınmış şekilde farzedilir; aksi
takdirde, dilekçe, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşunun düzeltmeyi
aldığı tarihte alınmış şekilde farzedilir.
(c) Paragraf (d) ye tabi olarak, başvuru sahibi, (a) paragrafı
usulünce saptanan süre dahilinde çağrıya liy.MPZsa, dilekçe, teslim
edilmemiş farzedilir.
(d) Paragraf (a) usulünce saptanan sürenin sona ermesinden
sonra, 53.8 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce gerekli seçilmiş bir
Devlet için, b^vuru sahibinin imzası eksikse ya da saptanmış bir
husus belirtilmemişse, bu Devletin seçimi yapılmamış farzedilir.
(e) Uluslararası l'aro hatayı farkederss, hatayı Uluslararası
Geçici İnceleme Kurul uşı:nı:n dikkatine sun^r, bu Kuruluş muameleyi (a)(dj paragraflarında sapUnan şokiİde yürütür. '
(f) Dilekçe, değişiklikler ile ilgili bir bey:.n içermezse,
Uluslararası Geçici lncelü.:::; Kurulumu, nuıa:v-::leyi 66.1 ve 69.1 (a) ya da
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(b) sayılı Yönetmelik Maddelerinde saptandığı şekilde yürütür.
(g) Değişiklikler ile ilgili beyanat, 34 sayılı Antlaşma Maddesi
usulünce yapılan değişikliklerin dilekçe ile teslim edildiğini belirtmişse
(53.9(c) sayılı Yönetmelik Maddesi), ve aslında bu değişiklikler teslim
edilmemişse, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, başvuru sahibine,
çağrıda saptanan bir süre dahilinde değişiklikleri teslim etmesi için
çağrıda bulunur ve muameleyi, 69.1(e) sayılı Yönetmelik.Maddesinde '
saptanan şekilde yürütür.
60.2 Daha Sonraki Seçim Beyanlanndaki Hatalar
(a) Daha sonra seçimin gerçekleştirildiği tebligat 56 sayılı
Yönetmelik Maddesinin gereklerine.uymazsa, Uluslararası Büro, başvuru
sahibine, koşullar göz önüne alındığında makul bir süre dahilinde
hataları düzeltmesi için çağrıda bulunur. Bu süre, çağrı tarihinden
itibaren bir aydan daha az olamaz-. Bu süre, bir kararın alınmasından
önce her zaman Uluslararası Büro tarafından uzatılabilir.
(b) Başvuru sahibi; (a), paragrafı usulünce saptanan süre
dahilinde çağrıya uyarsa, tebligatın teslim edildiği haliyle en azından
bir seçimi, içermesi ve uluslararası başvurunun belirlenmesine olanak
sağlaması koşuluyla, tebligat asıl ibraz tarihinde alınmış farzedilir;
aksvtakdirde, tebligat, Uluslararası Büronun düzeltmeyi aldığı tarihte
alınmış farzedilir.
(c) Paragraf (d)'ye tabi olarak, başvuru sahibi (a) paragrafı
usulünce saptanmış süre dahilinde çağrıya uymazsa, tebligat teslim
edilmemiş farzedilir.
(d) Seçilmiş bir Devlet için başvuru sahibinin 56.1(b) ve (c)
sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce gerekli imzasının ya da isim ya da
adresinin (a) paragrafı usulünce saptanan süre sona erdikten
sonra eksik olması halinde, bu Devletin daha sonraki seçimi yapılmamış
farzedilir.
•
• " ' . - '
Madde 61
Dilekçe ve Seçimlerin Tebliği
61.1 Uluslararası Büroya ve Başvuru Sahibine Tebliğ
(a) Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, dilekçenin üzerine,
alış tarihini, ya da geçerli olduğunda, 60.1(b) sayılı Yönetmelik
Maddesinde değinilen tarihi yazar. Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu
dilekçeyi en kısa zamanda Uluslararası Büroya gönderir, ve talebin bir
kopyasını hazırlayarak bu kopyayı dosyalarında saklar.
(b) Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu dilekçenin alınma
tarihini başvuru sahibine yazılı olarak en kısa zamanda bildirir.
Dilekçe, 54.4 (a), 55.2(d), 57.4(c), 58.2(c) ya da 60.l(c) sayılı
Yönetmelik Maddeleri usulünce teslim edilmemiş, ya da 60.1(d) sayılı
Yönetmelik Maddesi usulünce bir seçim yapılmamış farzedilirse,
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu bu durumu gereğince başvuru sahibi
ve Uluslararası Büroya tebliğ eder.
(c)'Uluslararası Büro, daha sonra seçimi gerçekleştiren
bir tebliğin alındığını ve alınma tarihini en kısa zamanda başvuru
sahibine tebliğ eder. Tarih, tebliğin Uluslararası Büronun eline
geçtiği gerçek tarihtir, ya.da geçerli olduğunda, 56.1(f) ya da 60.2(b)
sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen tarihtir. Tebliğ, 60.2(c) sayılı
Yönetmelik Maddesi usulünce teslim edilmemiş farzedilirse, ya da 60.2(d)
sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce daha sonra seçim yapılmamış
farzedilirse, Uluslararası Büro bu durumu başvuru sahibine gereğince
tebliğ eder.
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61.2 Seçilmiş Kurumlara Tebliğ
(a) 31(7) sayılı Hükümde belirtilen tebligat Uluslararası Büro
tarafından gerçekleştirilir.
(b) Tebligat, uluslararası başvurunun numarası ve başvuru
tarihini, başvuru sahibinin ismini, (rüçhan talep edilmişse) rüçhanı
talep edilen başvurunun başvuru tarihini, talebin Uluslararası Geçici
İnceleme Kuruluşu tarafından alınma tarihini, ve-daha sonraki seçim
durumunda- daha sonraki seçimi gerçekleştiren tebliğin alınma tarihini
belirtir. Son tarih, ya tebliğin Uluslararası Büronun eline geçtiği
gerçek tarihtir, ya da geçerli olduğunda, 56.1(f) ya da 60.2(b) sayılı •
Yönetmelik Maddelerinde değinilen tarihtir.
(c) Tebligat, 20 sayılı Hükümde belirtilen havale ile birlikte
seçilmiş Kuruma gönderilir. Bu havaleden sonra gerçekleştirilen seçimler
yapıldıktan sonra en kısa zamanda tebliğ edilir.
(d) Başvuru sahibi, 20 sayılı Hükümde belirtilen. havaleden
önce, 40(2) sayılı Hüküm usulünce seçilmiş bir Kuruma açık bir talepte
bulunursa, Uluslararası Büro, başvuru sahibi ya da seçilmiş Kuruluşun
isteği üzerine havaleyi bu Kuruluşa en kısa zamanda ulaştırır.
61.3 Başvuru Sah'ibi için Bilgi
Uluslararası Büro, başvuru sahibini yazılı olarak, 61.2 sayılı
Yönetmeli!'. Maddesinde değinilen tebligat ve 31(7) sayılı Hüküm usulünce
tebliğ edilen seçiîmiş Kuruluşlar hakkında haberdar eder.
61.4 Gazetede Yayımlanma
Rüçhan tarihinden itibaren 19. ayın sona ermesinden önce bir
dilekçe verilmişse, Uluslararası Büro dilekçenin verilmesinden sonra
en kısa zamanda bir tebliği Gazetede yayımlar. Bu yayın uluslararası
başvurunun uluslararası yayınından önce olınrz. Tebliğ, Antlaşmanın II.
Bölümüne tabi olan tayin edilmiş Devletlerden seçilmeyenleri belirtir.
Madde 62
Uluslararası Geçici inceleme Kuruluşu için 19 Sayılı Hüküm
Usulünce Değişikliklerin Sureti .
62.1 Dilekçenin Verilmesinden Önce Yapılan Düzeltmeler '
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşumkn bir dilekçenin gelmesi
üzerine, Uluslararası Büro, 19 sayılı Hüküm uaıKbce yapılan her
değişikliğin bir suretini bu Kuruluşa gönderir, yeter ki bu Kuruluş bu
ourüti zaten aidiyim daha ünce bildirmemiş olsun.
62.2 Dilekçenin Verilmesinden Sonra Ycpılan Düzeltmeler

^
i*

(a) 19 sayılı Hüküm usulünce yapılan b i r d e ğ i ş i k l i ğ i n ibraz
>;arihinden ence î/ir dilekçe verilmişse başvuru s."hibi, tercihan,
deği:$ikl i k i eri -U'l-.'.%] ararası Büroya .ibr:,/ :<.U.f kon d e ğ i ş i k l i k l e r i n b i r
s u r e t i n i de U'i;:-;lararas'i "Geçici îıc^le;.••.! Kur;:"iusuna v e r i r . Uluslararası
Büro bu .değişik! i ki erin bi • sur-rcini mutlaka bu Kuruluşa gönderir.
(b) [ İ p t a l Ellilini-iti r ]
,;•-*. M

\ .$ " \
'V.'
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Madde 63
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşları için Minimum Gerekler
63.1 Minimum Gereklerin Tanımı
32(3) sayılı Hükümde değinilen minimum gerekler
aşağıdaki gibidir:
(i) ulusal Kurum ya da hükümetler-arası örgütün, araştırmaları
gerçekleştirmesi için yeterli teknik niteliklere sahip en azından 100
tam-gün çal ışan görevliye sahip olması gerekir;
(ii) bu Kurum ya da örgütün araştırma amaçları için, hazır
düzeninde en azından 34 sayılı Yönetmelik maddesinde değinilen minimum
dokümantasyona sahip olması ya da erişebilmesi gerekir,
(iii) bu Kurum ve örgütün, gerekli teknik alanları
•
araştırabilecek ve en azından 34 sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen
minimum dokümantasyonun yazılı olduğu ya da çevrildiği dilleri anlayacak.
dil yetisinde bir kadroya sahip olması gerekir.

Madde 64
Uluslararası Geçici İnceleme İçin Tekniğin Bilinen Durumu
64.1 Tekniğin Bilinen Durumu
(a) 33(2) ve (3) sayılı Hükümlerin amaçları doğrultusunda,
(resimler ve diğer gösterimler de dahil olmak üzere) yazılı olarak
dünyanın herhangi bir yerinde kamuya açıklanmış her türlü belge, bu
kamuya açıklama belirleyici tarihten önce cereyan etmişse tekniğin bilinen
durumu olarak farzedilir.
(b) Paragraf (a)'nın amaçları doğrultusunda, belirleyici tarih
aşağıdaki şekildedir:
(i) (ii) şıkkına tabi olarak, uluslararası geçici inceleme
uluslararası başvurunun uluslararası başvuru tarihi;
(ii) uluslararası geçici incelemeye tabi olan uluslararası
başvuru geçerli şekilde evvelki bir başvurunun rüçhamnı talep ederse,
evvelki başvurunun başvuru tarihi.
64.2 Yazılı Olmayan Açıklamalar
Kamuya açıklamanın sözsel bir anlatım, teşhir ya da diğer yazılıolmayan yollarla ("yazılı-olmayan açıklama") yapıldığı durumlarda, yazılıolmayan açıklama, 64.1(b) sayılı Yönetme!ik Maddesinde tanımlanan
belirleyici tarihten önce gerçekleşmişse ve bu yazılı-olmayan açıklamanın
tarihi yazılı bir belgede belirtilmişse ve bu belge de belirleyici tarih
ile aynı ya da.daha sonraki bir tarihte kamuya açıklanmışsa, bu yazılıolmayan açıklama, 33(2) ve (3) sayılı Hükümlerin amaçlan, .doğrultusunda
tekniğin bilinen durumuna dahil olarak farzedilmez. Bununla beraber,
uluslararası geçici ir.ccleip.) raporu, 70.9 sayılı Yönetmelik Maddesinde
saptanan gaki İde bu yazı i ı-ol;;i.r/-m açıklamaya dikkat çeker.
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64.3 Yayımlanmış Bazı Belgeler
64.1 sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen belirleyici
tarihten önce yayımlanmış olsaydı, 33(2) ve (3) sayılı Hükümlerin
amaçları doğrultusunda tekniğin bilinen durumunu oluşturabilecek bir
başvuru ya da patent, belirleyici tarih ile aynı tarihte, ya da daha sonra
bir tarihte yayımlanmış ise, fakat belirleyici tarihten daha önceki bir
tarihte ibraz edilmiş ya da belirleyici tarihten önce ibraz edilmiş önceki
bir başvurunun rüçhanını talep ediyor ise, bu yayımlanmış başvuru ya da
patentin, 33(2) ve (3) sayılı Hükümlerin amaçları doğrultusunda tekniğin
bilinen durumuna dahil olarak farzedilmez. Bununla beraber, uluslararası
geçici inceleme raporu, 70.10 sayılı Sayılı Yönetmelik maddesinde saptanan
şekilde bu başvuru ya da patente dikkat çeker.
Madde 65
Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması ya da Aşikar Olmama
65.1 Tekniğin Bilinen Durumuna Yaklaşım
33(3) sayılı Hükmün amaçları doğrultusunda, uluslararası geçici
inceleme, herhangi bir istemin, tekniğin bütün halinde bilinen durumuyla
ilişkisini hesaba katar. İnceleme, istemin, yalnızca ayrı ayrı ele
alındığında tek tek belgelerle ya da bu belgelerin kısımları ile
ilişkisini hesaba katmaz; eğer bu belgelerin birleşimleri konuda tecrübeli
olan bir kişiye aşikar görünüyorsa, aynı zamanda istemin bu belgelerin ya
da belgelerin kısımlarının birleşimleriyle ilişkisini de hesaba katar.
65.2 B e l i r l e y i c i Tarih
33(3) s a y ı l ı Hükmün amaçları doğrultusunda, buluş aşaması (aşikarolmama) i ç i n b e l i r l e y i c i t a r i h , 64.1 s a y ı l ı Yönetmelik Maddesinde saptanan
tarihtir.

Madde 66
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu Nezdinde Prosedür
66.1 Uluslararası' Geçici İncelemenin Esası
(a) Paragraf ( b ) - ( d ) ' y e tabi olmak kaydıyla, uluslararası
geçici inceleme, başvurunun yapıldığı haliyle uluslararası başvuruyu
esas a l ı r .
(b) Başvuru sahibi, 34 sayılı Hüküm usulünce d e ğ i ş i k l i k l e r i
dilekçe i l e b i r l i k t e teslim e d e b i l i r , ya da 66.4 2.mükerrer, s a y ı l ı
Yönetmelik Maddesine tabi-olmak kaydıyla uluslararası geçici iıcelo.ıa
raporu oluşturulana k ^ i ı r teslim eder.
(c) Dilekçenin verilmelinden önce 19 s a y ı l ı l^kOrn uuı'ü: .••;
yapılan her d e ğ i ş i k l i k , 34 s a y ı l ı Hüküm usulünce b i r •i;rcka •:!:-•;.;;; i!:i ik
i l e i p t a l edilmiş farzedi b a d i ğ i , ya da yerine yenisi kcnrsr---*ıfn
takdirde, uluslararası ön inceleme amaçları doğrultusunda ılikkaLa
alınır.
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(d) Dilekçenin,,verilmesinden sonra 19 seyilı Hüküm usulünce
yapılan herhangi bir değişiklik ve 34 sayılı Hüküm usulünce, Uluslararası
Geçici İnceleme Kuruluşuna teslim edilen herhangi bir değişiklik, 66.4
2.mükerrer sayılı Yönetmelik Maddesine tabi olarak, uluslararası geçici
inceleme amaçları doğrultusunda dikkate alınır.
(e) Hakkında hiç bir uluslararası araştırma raporu bulunmayan
buluşlar ile ilişkili istemlerin uluslararası geçici incelemeye tabi
olması gerekmez.
66.2 Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşunun îlk Raporu
(a) Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu
.
(i) 34(4) nolu Hükümde değinilen durumlardan birinin var
olduğunu farzederse,
(ii) istemlerin herhangi birindeki talep edilen buluşun yeni
görünmediği, bir buluş aşamasını içerir görünmediği0 (aşikar-olmama halini
göstermediği), ya da -.anayiide uygulanabilir görünmediği için, •
uluslararası geçici inceleme raporunun olumsuz olması gerektiğini
farzederse,
(iii) Antlaşma ve bu Yönetmelik Maddeleri usulünce uluslararası
başvurunun şeklinde ya da içeriğinde bir hata olduğunu farzederse,
(iv) herhangi bir değişikliğin uluslararası başvurunun başvuru
tarihindeki açıklanan içeriğini aştığını farzederse,
(v) uluslararası geçici inceleme raporuna, istemler, tarifname
ve resimlerin anlaşılır!ığı üzerine gözlemler, ya da istemlerin .tarifname
tarafından yeterli olarak desteklenip desteklenmediği hakkında bir görüş
eklemeyi isterse,
(vi) bir istemin,-hakkında hiç bir uluslararası araştırma
raporu bulunmayan bir buluş ile ilişkili olduğunu düşünür ve bu istem
için uluslararası geçici incelemeyi yapmamaya karar verirse, ya da
(vii) bir nükleotid ve/veya amino asidi dizisi listesinin
anlamlı bir uluslararası ön incelemenin gerçekleştirilebileceği şekilde
temin edilmediğini düşünürse, bahsedilen Kuruluş bu durumu uygun şekilde
başvuru sahibine tebliğ eder. Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu olarak
çalışan ulusal Kurumun ulusal kanunu, çok-bağımlı istemlerin, 6.4(a)
sayılı Yönetmelik Maddesinin ikinci ve üçüncü cümlelerinde şart koşulandan
farklı bir şekilde derlenmesine izin Ve. ,;azse, Uluslararası Geçici
İnceleme Kuruluşu, bu istem oluşturma şeklinin kullanılamaması
durumunda, 34(4)(b) sayılı Antlaşma Maddesini uygulayabilir. Bu durumda,
bu Kuruluş durumu yazılı olarak başvuru sahibine tebliğ eder.
. (b) Tebligat, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşunun bu
konudaki fikrinin nedenlerini tam olarak beyan eder.
(c) Tebligat, başvuru sahibine, uygun olduğu takdirde,
değişiklikler ile birlikte yazılı bir cevap teslim etmesi için çağrıda
bulunur.
(d) Tebligat, cevap için bir süre saptar. Bu süre, koşullar göz
önüne alındığında makul bir süredir. Normal olarak, tebligat tarihinden
itibaren iki aydır. Hiç bir durumda, bahsedilen tarihten itibaren bir
aydan kısa olamaz. Uluslararası araştırma raporu tebligat ile aynı zamanda
verildiğinde, bahsedilen tarihten sonra en azından iki aydır. Bahsedilen
tarihten itibaren üç aydan fazla değildir, fakat, sürenin sona ermesinden
önce başvuru sahibinin uzatılmasını istemesi durumunda uzatılabilir. •
66.3 Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna Verilen Biçimsel Cevap
(a) Başvuru sahibi, duruma göre, değişiklikler yaparak ya da
-Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşunun görürüne katılmıyorsa- savlar
sunarak, ya da her ikisini birden yaparak, Uluslararası Geçici İnceleme
Kuruluşunun 66.2(c) sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen çağrısına
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karşılık verebilir.
(b) Cevaplar doğrudan Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna
teslim edilir.
•
66.4 Değişikliklerin ya da Savların Teslimi İçin İlk Fırsat
(a) Uluslararası Geçici inceleme Kuruluşu, bir ya da daha çok
ek yazılı görüş belirtmek isterse, bu görüşleri belirtebilir, ve bu
durumda, 66.2 ve 66.3 sayılı Yönetmelik Maddeleri geçerli olur.
(b) Başvuru sahibinin isteği üzerine, Uluslararası Geçici
inceleme Kuruluşu, değişiklikleri ya da getirdiği savları teslim etmesi
için başvuru sahibine bir ya da daha çok ek fırsat sağlayabilir.
. 65.4 2.mükerrer Değişikliklerin ve Savların Ele Alınması
Değişiklikler ya da savlar, Uluslararası Geçici inceleme
Kuruluşu söz konusu görüş ya da raporunu kesinleştirmeye başladıktan
sonra eline geçerse bunların geçici inceleme raporunun amaçları
doğrultusunda bu Kuruluş tarafından dikkate alınması gerekmez.
66.5 Değişiklik

Bariz hataların düzeltilmesi dışında, istemlerin iptali,
. tarıfnamede pasajların silinmesi, ya da bazı resimlerin silinmesi de
dahil olmak üzere,, istemler, tarifname ve resimlerdeki her değiştirme
bir değişiklik olarak farzedilir.
66.6 Başvuru Sahibi ile. Resmi Olmayan iletişimler
Uluslararası Geçici inceleme Kuruluşu, her zaman telefonla,
yazılı olarak ya da yüzsüze başvuru sahibi ile resmi olmayan şekilde.
iletişime geçebilir. Bahsedilen Kuruluş, kendi insiyatifine bağlı
olarak, başvuru sahibi tarafından istendiği takdirde birden fazla
kişisel görüşme yapıp yapmayacağına, ya da başvuru sahibinden gelen
bir resmi olmayan iletişime cevap vermek isteyip istemediğine karar verir.
66.7 Rüçhan Belgesi
(a) Uluslararası Geçici inceleme Kuruluşu, uluslararası
başvuruda rüçhanı talep edilen başvurunun bir kopyasına ihtiyaç duyarsa,
Uluslararası Büro, istek üzerine, bu kopyayı en kısa zamanda temin eder.
Başvuru sahibi, 17.1 sayılı Yönetmelik Maddesinin gereklerine uymadığı
için Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna bu kopya temin edilmezse,
uluslararası geçici inceleme raporu, sanki rüçhan talebi yokmuş gibi
hazırlanabilir.
(b) Uluslararası başvuruda rüçhanı talep edilen başvuru,
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşunun dilinden ya da dillerinin
birinden başka bir dilde ise, bu Kuruluş, başvuru sahibine, çağrının
tarihinden itibaren iki ay içinde bahsedilen dilde ya da bahsedilen
dillerden birinde bir çeviriyi temin etme çağrısında bulunabilir.
Çeviri bu süre içinde temin edilmezse, uluslararası geçici inceleme
raporu, sanki rüçhan talebi yokmuş gibi hazırlanabilir.
66.8 D e ğ i ş i k l i k l e r i n Biçimi

(a) Başvuru sahibinin, uluslararası başvurunun, değişiklik göz
önüne alındığında, daha önce ibraz edilen her sayfasından farklı olan
her sayfası için bir ikame sayfayı teslim etmesi gerekir. îkame sayfalara
eşlik eden mektup, ikame edilmiş sayfalar ve ikama sayfaları arasındaki
farklara dikkat çeker. Değişikliği, pasajların iptali, ya da küçük
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değiştirmeler ya da eklemeler oluşturuyorsa, sez v.:r.ı:su sayfanın
anlaşılırlığı ve doğrudan suretinin çıkartılabilirrlği olumsuz
etkilenmediği sürece, bu değişiklik, uluslararası başvurunun ilişkili
sayfasının bir kopyası üzerinde yapılabilir. Değişiklik tüm bir sayfanın
iptaliyle sonuçlanırsa, değişiklik bir mektupta bildirilir. .
(b) [iptal Edilmiştir]
66.9 Değişikliklerin Dili
(a) Paragraf (b) ve (c)'ye tabi olmak kaydıyla, uluslararası •
başvuru, yayımlandığı dilden başka bir dilde yapılmışsa» değişiklik ve
66.8(a) sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen mektup yayının dilinde
teslim edil ir.
(b) Uluslararası geçici inceleme 55.2 sayılı Yönetmelik'-Maddesi
uyarınca, uluslararası başvurunun bir çevirisi esasında.
gerçekleştirilirse, değişiklikler ve (a) paragrafın:'-; değinilen mektup, bu
çevirinin dilinde tesl]m edilir. .
(c) 55.3 sayılı Yönetmelik Maddesine tabi olmak kaydıyla,
değişiklik ya da mektup, (a) ya da (b) paragrafı usulünce gerektiği
şekilde teslim edilmezse, Uluslararası Geçici inceleme Kuruluşu,
uluslararası geçici inceleme 'raporunun hazırlanması için gerekli süre
göz önüne alındığında-tatbiki mümkün ise, koşullara uygun şekilde makul
bir.sûre içinde değişikliği ya da mektubu gerekli dilde temin etmesi için
başvuru sahibine çağrıda bulunur.
(d) Başvuru sahibi, (c) paragrafında belirtilen süre
dahilinde, gerekli dilde bir değişiklik vermesi için yapılan çağrıya
uymazsa, değişiklik, uluslararası geçici inceleme amaçları doğrultusunda
dikkate alınmaz. Başvuru sahibi, (a) paragrafında değinilen bir mektubun
temin edilmesi çağrısılna,- (c) paragrafında belirtilen süre dahilinde
uymazsa, bu değişikliğin uluslararası geçici inceleme amaçları
doğrultusunda dikkate ialınması gerekmez.

Madde 57
34(4}(a)(i) s a y ı l ı Hüküm Usulünce 3uluş Konusu

67.1 Tanımlama
Bir Uluslararası Geçici inceleme Kuruluşunun, konusu aşağıdaki
konulardan biri olan ive aşağıdaki konulardan biri olduğu oranda bir
uluslararası başvurunun uluslararası geçici incelemesini gerçekleştirmesi
gerekmez;
(i) bilimjsel ve matematiksel teoriler,
(ii) bitkf veya hayvan.türleri veya önemli ölçüde,
mikrobiyolojik işlemler dışındaki biyolojik esaslara dayanan bitki
veya. hayvan yetiştirilmesi usulleri ve bu usullerin ürünleri,
(iii) zihni!, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve'
kurallar,
(iv) insarj veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi
usulleri ile teşhis usulleri,
(v) bilginin sunulması ile ilgili usuller,
(vi) Uluslararası Geçici Araştırma Kuruluşunun bu tür
programlar ile ilgili bir uluslararası geçici inceleme gerçekleştirmesi
için donanımlı olmadığı düzeyde bilgisayar programları.
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Madde 68
Buluşun Bütünlüğünün Olmayışı (Uluslararası Geçjel İnceleme)
68.1 Sınırlama ya da Ödeme için Çağrı Yapılmaması
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, buluşun bütünlOp gereğine
uyulmadığım farkeder ve başvuru sahibine, istemleri siniri anası ya da ek
. harçları ödemesi için çağrıda bulunraamayı seçerse, uluslararası başvurunun
bütününü göz önüne alarak, 34(4)(b) sayılı Hüküm VG 66.1(e) sayılı
Yönetmelik Maddesine tabi şekilde, uluslararası geçici incelemeyi
sürdürür, fakat, herhangi bir yazılı tebligatta ve uluslararası geçici
inceleme raporunda, buluşun bütünlüğü gereğinin yerine getirilmediğini
farzettiğini ve bunun nedenlerini belirtir.
68.2 Sınırlama ya da Ödeme İçin Çağrı Yapılması
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, buluşun bütünlüğü gereğine
uyulmadığını farkeder ve başvuru sahibine, ya istemleri istemleri
sınırlaması ya da ek harçları ödeme çağrısında bulunmayı seçerse, bü
Kuruluş, yürürlükteki gereklere uygun en az bir sınırlama ihtimalini
bildirir, ve ek harçların miktarım ve uluslararası başvurunun buluşun
bütünlüğü gereğine uygun görülmemesinin nedenlerini, belirtir. Aynı
zamanda, durumun koşullarına göre, çağrıya uymak için bir süre saptar; bu
süre, çağrı tarihinden itibaren bir aydan kısa ve iki aydan uzun olmaz..
68.3 Ek Harçlar

', .'

(a) 34(3}(a) sayılı Hüküm usulünce uluslararası geçici inceleme
için gerekli ek harcın miktarı yetkili Uluslararası Geçici İnceleme
Kuruluşu tarafından saptanır.
(b) 34(3)(a) sayılı Hüküm usulünce uluslararası geçici inceleme,
için gerekli ek harç doğrudan Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna
ödenir.
,
.
(c) Başvuru sahibi,.ek harcı protesto ederek ödeyebilir, yani, ek
harca, uluslararası başvurunun buluşun bütünlüğü gereğine uyduğu ya da
gerekli ek harcın fazla olduğu anlamında, neden belirtilen bir beyanât
ekleyebilir. Bu protesto, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu ya dâ
herhangi bir yetkili yüksek kuruluşun ya üç üyeli bir idari heyeti ya da
başka bir özel heyet tarafından incelenir, ve bu kuruluş,-protestoyu haklı
bulduğu oranda ek harcın bir kısmının ya da tümünün başvuru sahibine geri
ödenmesi direktifini verir. Başvuru sahibinin talebi üzerine, belli
edilmiş Kurumlara, hem protesto hem de protesto üzerinde varılan kfitfarın
metni, uluslararası geçici inceleme raporuna bir ek şeklinde tebliğ'
edil ir.
(d) Paragraf (c)'de değinilen üç üyeli idari heyet, özel heyet ya
da yetkili yüksek kuruluş, protesto konusu olan kararı veren kimseyi .
içermez.
(e) Başvuru sahibi, (c) paragrafı usulünce ek harcı protesto
ederek ödemişse, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, bir ön inceleme
ile ek harç ödeme çağrısının haklı olduğunu bulursa protestonun
incelenmesi için başvuru sahibinin bir harç ("protesto harcı") ödemesi
gerektiğini belirleyebilir. Protesto harcı, en incelemenin sonucunun
başvuru sahibine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Protesto
harcı bu şekilde ödenmezse, protesto geri çekilmiş farzediTir. {c)
paragrafında değinilen üç-üyeli idari heyet, ezel heyet ya da yöksek
kuruluş protestonun tamamiyle haklı olduğunu bulursa, protesto harcı
başvuru sahibene geri ödenir.
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68.4 İstemlerin Yeterince Sınırlandırılmaması Durumunda Takip Edilecek
Prosedür
Başvuru sahibi istemleri sınırlandırır, ancak buluşun bütünlüğü
gereğine yeterince uymazsa, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu
muameleyi 34(3)(c) sayılı Hükümde saptanan şekilde yürütür.
68.5 Ana Buluş
34(3)(c) sayılı Hükmün amaçları doğrultusunda hangi buluşun
ana buluş olduğu üzerine bir kuşku varsa, istemlerde ilk zikredilen
buluş ana buluş olarak farzedilir.

Madde 69
Uluslararası Geçici İnceleme İçin Süre ve Bu Sürenin Başlangıcı
69.1 Uluslararası Geçici İncelemenin Başlangıcı
(a) Paragraf (b)-(e)'ye tabi olmak kaydıyla, Uluslararası Geçici
İnceleme Kuruluşu, hem dilekçe, hem de, ya uluslararası araştırma raporu,
ya da Uluslararası Araştırma Otoritesinin, 17(2)(a) sayılı Hüküm usulünce,
bir uluslararası araştırma raporunun oluşturulmayacağı hakkındaki
beyanatının bir tebliği eline geçtiğinde uluslararası geçici incelemeyi
başlatır.
(b) Yetkili Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, aynı ulusal
Kurumun ya da yetkili Hükümetier-arası Araştırma Kuruluşu olarak işlev
gören hükümetler-arası örgütün bir kısmını oluşturuyorsa, Uluslararası
Geçici İnceleme Kuruluşunun isteğine ve (d) paragrafına tabi olmak
kaydıyla, uluslararası geçici inceleme uluslararası araştırma ile aynı
zamanda başlayabilir.
(c) Değişiklikleri içeren beyanatta, 19 sayılı Antlaşma Maddesi
usulünce yapılan değişikliklerin dikkate alınması gerektiği (53.9(a)(i)
sayılı Yönetmelik Maddesi) belirtilmişse, Uluslararası Geçici İnceleme
Kuruluşu, ilgili değişikliklerin bir suretini almadan önce uluslararası
geçici incelemeyi başlatmaz.
(d) Değişiklikleri içeren beyanatta, uluslararası geçici
incelemenin başlatılmasının ertelenmesi gerektiği (5.3.9(b) sayılı
Yönetmelik Maddesi) belirtilmişse, Uluslararası Geçici İnceleme
Otoritesi uluslararası geçici incelemeyi aşağıdaki durumlarda
başlatmaz:
(i) 19 sayılı Hüküm usulünce yapılmış herhangi bir
değişikliğin bir suretini almadan önce,
(ii) başvuru sahibinden, 19 sayılı Hüküm usulünce değişiklik
yapmak istemediği üzerine bir tebliğ almadan önce,
(ıii) rüçhan tarihinden itibaren 20 ay geçmeden önce, bu
durumların birinin yerine gelmesi geçici incelemenin başlaması için
yeterlidir. •
(e) Değişiklikler ile ilgili beyanatta, 34 sayılı Hüküm usulünce
yapılan değişikliklerin'dilekçe ile teslim edildiği (53.9(c) sayılı
Yönetmelik Maddesi) belirtilmiş, fakat, aslında, bu-değişiklikler teslim
edilmemişse, Uluslararası Geçici Araştırma Kuruluşu, uluslararası geçici
incelemeyi, hangi olgu önce cereyan ederse, değişiklikleri almadan öncz,
ya da 60.1(g) sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen çağrıda saptanmış
\ süre sona ermeden önce başlatmaz.
İ

•
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69.2 Uluslararası Geçici İnceleme İçin Süre
Uluslararası geçici inceleme raporunun oluşturulması için süre
şöyledir:
(i) dilekçe, rüçhan tarihinden itibaren 19 ayın sona
ermesinden önce verilmişse, rüçhan tarihinden itibaren 28 ay;
(ii) dilekçe, rüçhan tarihinden itibaren 19 ayın sona
ermesinden sonra verilmişse, uluslararası geçici incelemenin
başlangıcından itibaren dokuz ay.

Madde 70
Uluslararası Geçici İnceleme Raporu
70.1 Tanımlama
Bu Yönetmelik Maddesinin amaçları doğrultusunda, "rapor,"
uluslararası geçici inceleme raporu anlamındadır.
70.2 Raporun Esası
(a) İstemler değiştirilmişse, rapor, değiştirilmiş istemler
göz önüne alınarak çıkarılır.
. (b) 66.7(a) ya da (b) sayılı Yönetmelik Maddesi uyarınca,
rapor, rüçhan talep edilmemiş gibi oluşturulursa, rapor bu durumu
belirtir.
(c) Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, yapılan herhangi
bir değişikliğin, uluslararası başvurunun başvuru tarihindeki açıklanan
içeriğini aştığını düşünürse, rapor, bu değişiklik yapılmamış gibi
oluşturulur ve raporda bu durum belirtilir. Rapor, aynı zamanda,
değişikliğin bahsedilen içeriğinin aşıldığının düşünülmesine nedenleri de
belirtir.
(d) İstemler, hiç bir uluslararası araştırma raporu bulunmayan
ve şimdiye kadar uluslararası geçici inceleme konusu olmamış buluşlar
ile ilişkiliyse, uluslararası geçici inceleme bu durumu belirtir.
70.3 Belirlemeler

Raporu oluşturan Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, ismi
ile, uluslararası başvuru uluslararası başvuru numarası, başvuru
sahibinin ismi ve uluslararası başvuru tarihi ile raporda belirlenir.
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70.4 Tarihler
Rapor aşağıdaki tarihleri belirtir:
(i) dilekçenin veriliş tarihi, ve
(ii) raporun tarihi; bu tarih, raporun tamamlandığı tarihtir.
70.5 Sınıflandırma
(a) Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu söz konusu
sınıflandırmayı kabul ediyorsa, rapor, 43.3 sayılı Yönetmelik Maddesi
usulünce verilen sınıflandırmayı tekrar belirtir.
(b) Aksi takdirde, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, en
azından Uluslararası Patent Sınıflandırmasına göre yapılmış, doğru
olduğunu düşündüğü sınıflandırmayı raporda belirtir.
70.6 35(2) Sayılı Hüküm Usulünce Beyan
(a) 35(2) sayılı Hükümde değinilen tesbit, "EVET" ya da
"HAYIR" sözcüklerini, ya da bunların rapor dilindeki karşılıklarını,
ya da îdari Talimatlarda saptanmış bir takım uygun işaretleri kapsar,
ve bunlara, varsa, 35(2) sayılı Hükmün son cümlesinde değinilmiş
referanslar, açıklamalar ve gözlemler eşlik eder.
(b) 35(2) sayılı Hükümde değinilen üç kriterden herhangi biri
(yani, yenilik, buluş aşaması (aşikar-olmama), sanayiide uygulanabilirlik)
karşılanmazsa, tesbit olumsuz olur. Bu gibi bir durumda, ayrı olarak
düşünüldüğü zaman, kriterlerden biri karşılanırsa, rapor bu karşılanan
kriter ya da kriterleri belirler.
70.7 35(2) sayılı Hüküm Usulünce Referanslar
(a) Rapor, 35(2) sayılı Hüküm usulünce yapılan tesbitlerin
desteklenmesi için ilgili olduğu farzedilen belgeleri referans gösterir.
(b) 43.5(b) ve (e) sayılı Yönetmelik Maddesinin koşulları aynı
zamanda rapor için de geçerlidir.
70.8 35(2) Sayılı Hüküm Usulünce İzahatlar
İdari Talimatlar, 35(2) sayılı Hükümde değinilen açıklamaların
verilmesi gereken ve verilmesi gerekmeyen durumlar ve bu açıklamaların
şekli için yol gösterici ilkeleri içerir. Bu yol gösterici ilkelerin
esası şöyledir:
(i) bir istem ile ilişkili tesbit olumsuz olduğunda, açıklama
verilir;
(ii) referans verilen belgeye tesbit olumlu olduğunda açıklama
verilir, yeter ki bakıldığı zaman bu belgeye referansta bulunma nedeninin
tahmin edilmesi kolay olmasın,
(iii) genellikle, 70.6(b) sayılı Yönetmelik Maddesinin son
cümlesinde getirilen koşul geçerli olduğunda, açıklama verilir.
70.9 Yazılı-olmayan Açıklamalar
64.2 s a y ı l ı Yönetmelik Maddesi nedeniyle raporda değinilen b i r
yazılı-olmayan anlatım, anlatım ç e ş i d i , yazılı-olmayan anlatıma değinen
y a z ı l ı anlatımın kamuya açıklanma t a r i h i ve yazılı-olmayan anlatımın kamu
içinde cereyan e t t i ğ i t a r i h b e l i r t i l e r e k z i k r e d i l i r .
;•'

Türkiye Büyük Millet Meclisi

••'.

' . , * ' •

(S .Sayısı: 665)

. \

A„, V

.

133
70.10 Yayımlanmış Bazı Belgeler
64.3 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce raporda değinilen bir
yayımlanmış başvuru ya da bir patent yayın tarihi, başvuru tarihi ve
(varsa) talep edilmiş rüçhan tarihi belirtilerek zikredilir. Uluslararası
Geçici inceleme Kuruluşu, raporda, bu rüçhan tarihinin geçerli bir şekilde
talep edilmediğini belirtebilir.
70.11 Değişikliklerin Belirtilmesi
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu nezdinde değişiklikler
yapılmışsa, bu olgu raporda belirtilir. Değişiklik, tüm bir sayfanın
iptaliyle sonuçlanmışsa, bu olgu da raporda belirlenir.
70.12 Bazı Hataların ve Diğer Hususların Belirtilmesi
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, raporu hazırlarken,
aşağıdaki hususları farzederse, bu durumu raporda belirtir:
(i) uluslararası başvuru, 66.2(a)(iii) sayılı Yönetmelik
Maddesinde değinilen hataların herhangi birini içerirse, bu kararını
nedenleri ile birlikte rapora katar
(ii) uluslararası başvuru 66.2(a)(v) sayılı Yönetmelik
Maddesinde değinilen durumlardan herhangi birine uyuyorsa, bu fikrini
de nedenleri ile birlikte raporunda belirtir;
(iii) 34(4) sayılı Hükümde değinilen durumlardan biri mevcutsa,
bu fikrini nedenleri ile birlikte raporda beyan eder;
(iv) bir nükleotıd ve/veya amino asit dizisi listesi, anlamlı
bir uluslararası geçici incelemenin gerçekleştirilebileceği şekilde temin
edilmemişse, bu durumu raporda beyan eder.
70.13 Buluşun Bütünlüğüyle İlişkili Beyanlar
Başvuru sahibi, uluslararası geçici inceleme için ek harçları
ödemişse, ya da uluslararası başvuru veya uluslararası geçici inceleme
34(3) sayılı Hüküm usulünce sımrdırılmışsa, rapor bu durumu belirtir.
Bundan başka, uluslararası geçici inceleme sınırlandırılmış istemlere
dayanılarak (34(3)(a) sayılı Hüküm) ya da da sadece ana buluşa (34(3)(c)
sayılı Hüküm) dayanılarak gerçekleştirilmişse, rapor, uluslararası
başvurunun hangi kısımlarının uluslararası geçici incelemeye konu olduğunu
ve hangi kısımların konu olmadığını belirtir. Uluslararası Geçici
İnceleme Kuruluşu, başvuru sahibine istemleri sınırlandırması ya da ek
harçları ödemesi için çağrıda bulunmamayı seçmişse, rapor, bu durumu 68,1
sayılı Yönetmelik Maddesinde saptanan şekilde belirtir.
70.14 Yetkili Memur
Rapor, bu rapor için sorumlu olan Uluslararası Geçici İnceleme
Kuruluşundaki memurun ismini belirtir.
70.15 Biçim
Raporun biçimi i l e i l g i l i fiziksel gerekler İdari Talimatlar
tarafından saptanır.
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70.16 Raporun Ekleri
Yerlerine daha sonraki ikame sayfaları gelmedikçe, her ikame
sayfası, 66.8(a) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce verilen her ikame
sayfası, ve 19 sayılı Hüküm usulünce değişiklikleri*içeren her ikame
sayfası rapora ekli olacaktır. '34 sayılı Hüküm usulünce yapılan bir
değişiklik ile iptal edilmiş farzedilen, 19 sayılı Hüküm usulünce
yapılmış değişiklikler ve 66.8(a) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce
verilen mektuplar rapora eklenmez.
70.17 Rapor ve Eklerinin Dilleri
(a) Rapor ve varsa eki, ya ilişkili oldukları uluslararası
başvurunun yayımlandığı dilde olacaktır, ya da uluslararası geçici
inceleme 55.2 sayılı Yönetmelik Maddesi uyarınca uluslararası .başvurunun
bir çevirisi esas alınarak yapılmışsa bu çevirinin dilinde olacaktır.
(b) [İptal Edilmiştir]

!

Madde 71

Uluslararası Geçici İnceleme Raporunun Havalesi
71.1 Alıcı Taraflar
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu uluslararası geçici
.inceleme raporunun ve varsa eklerinin bir suretini aynı gün Uluslararası
Büroya, ve bir suretini de başvuru sahibine gönderir.
71.2 Referans Yapılan Belgelerin Suretleri
(a) 36(4) sayılı Hüküm usulünce talep, raporun ilişkili olduğu
uluslararası başvurunun uluslararası başvuru tarihinden itibaren yedi
yıl esnasında her zaman yapılabilir.
(b) Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, talebi veren tarafın
(başvuru sahibi ya da seçilmiş Kurum) suretlerin hazırlanması ve
postalanması giderini tarafına ödemesini isteyebilir. Suretlerin
hazırlanma giderinin düzeyi, 32(2) sayılı Hükümde değinilen Uluslararası
Geçici Araştırma Kuruluşları ve Uluslararası Büro arasındaki, 32(2) sayılı
Hükümde değinilen anlaşmalarda şart koşulduğu şekilde olacaktır.
(c) [İptal Edilmiştir]
(d) Herhangi bir Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, (a) ve
(b) paragraflarında değinilen yükümlülükleri kendilerine karşı sorumlu
bir başka vekil kuruluş kanalıyla yerine getirebilir.

f

Madde 72
Uluslararası Geçici İnceleme Raporunun Tercümesi

72.1 Diller
(a) Her seçilmiş Devlet, ulusal Kurumunun resmi dilinden, ya
da resmi dillerinden başka bir dilde oluşturulmuş uluslararası geçici
inceleme raporunun İngilizce çevirisine gerek duyabilir.
(b) Böyle bir gerek Uluslararası Büroya tebliğ edilir,
Uluslarararası Büro bu tebliği.en kısa zamanda Gazete'de yayımlar.
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72.2 Başvuru Sahibi İçin Tercümenin Kopyası
Uluslararası Büro, uluslararası geçici inceleme raporunun,
72.1(a) sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen bir çevirisinin bir
suretini, bu çeviriyi ilgili seçilmiş Kuruma ya da Kurumlara ilettiği
zaman ile aynı zamanda başvuru sahibine gönderir.
,72.3 Tercüme Üzerine Gözlemler
Başvuru sahibi, uluslararası geçici inceleme raporunun
çevirisindeki çeviri hatalarının niteliği hakkındaki fikrini yazılı olarak
verebilir ve bunun birer suretini ilgili seçilmiş Kurumların her birine ve
bir suretini de Uluslararası Büroya gönderir.

Madde 73
Uluslararası Geçici İnceleme Raporunun Havalesi
73.1 Suretlerin Hazırlanması
Uluslararası Büro, 36(3)(a) sayılı Hüküm usulünce havale edilecek
belgelerin suretlerini hazırlar.
73.2 Havale Süresi
36(3)(a) sayılı Hükümde şart koşulan havale, mümkün olan en kısa
zamanda yapılır, fakat 20 sayılı Hüküm usulünce belirtilen havaleden daha
önce olmaz.

Madde 74
Uluslararası Geçici İnceleme Raporunun Eklerinin Tercümesi ve
Gönderilmesi
74.1 Tercümenin İçeriği ve Tercümenin Havalesi İçin Süre
(a) 39(1) sayılı Hüküm usulünce seçilmiş Kurum tarafından
uluslararası başvurunun bir çevirisinin verilmesi gerekli görülürse,
başvuru sahibi, 39(1) sayılı Hüküm usulünce geçerli süre dahilinde,
uluslararası geçici inceleme raporuna ekli, 70.16 sayılı Yönetmelik
Maddesinde değinilen herhangi bir ikame sayfa uluslararası başvurunun
gerekli görülen dilinde değilse, bu sayfanın çevirisini gönderir.
64(2)(a)(i) sayılı Hüküm usulünce yapılan bir beyanattan ötürü,
uluslararası başvurunun bir çevirisinin, 22 sayılı Hüküm usulünce geçerli
süre dahilinde seçilmiş Kuruma verilmesi gerekiyorsa aynı süre geçerlidir.
(b) 39(1) sayılı Hüküm usulünce uluslararası başvurunun
bir çevirisinin temini' seçilmiş Kurum tarafından gerekli görülmüyorsa,
bu Kurum, başvuru sahibinin, bu Hüküm usulünce geçerli süre dahilinde,
uluslararası geçici inceleme raporuna ekli olan ve uluslararası başvurunun
yayımlandığı dilde olmayan, 70.16 sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen
bir ikame sayfanın uluslararası başvurunun yayımlandığı dile bir
,.•
çevirisini temin etmesini gerekli görebilir.
*•'''•
<J>
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Madde 75 [İptal Edilmiştir]
Madde 76
39(1) Sayılı Antlaşma Maddesi Usulünce Suret, Tercüme.ve Harç; Rüçhan
Belgesinin Tercümesi
76.1, 76.2 ve 76.3. [İptal Edilmiştir]
76.4 Rüçhan Belgesinin Tercümesi İçin Süre
Başvuru sahibinin, 39 sayılı Hüküm usulünce saptanan geçerli
sürenin sona ermesinden önce, herhangi bir seçilmiş Kuruma rüçhan
belgesinin tasdikli bir çevirisini vermesi gerekmez.
76.5 22.1(g), 49 ve 51 2.mükerrer sayılı Yönetmelik Maddelerin
Uygulanması
Aşağıdaki koşullarda 22.1(g), 49 ve 51 2.mükerrer sayılı
Yönetmelik Maddeleri geçerlidir:
(i) bahsedilen Yönetmelik Maddelerinde belli edilmiş Kuruma ya
da belli edilmiş Devlete yapılan bir atıf, sırasıyla, seçilmiş Kuruma ya
da seçilmiş Devlete yapılmış' bir atıf olarak alınır;
(ıi) bahsedilen Yönetmelik Maddelerinde, 22 sayılı Hüküm
ya da 24(2) sayılı Hükme yapılan bir atıf, sırasıyla, 3.9(1) sayılı
Hüküm ya da 39(3) sayılı Hükme bir atıf olarak alınır;
(iii) 49.1(c) sayılı Yönetmelik Maddesindeki "yapılmış bir
uluslararası başvuru" sözcükleri, "verilmiş bir dilekçe" sözcükleri
ile değiştirilir;
(iv) 39(1) sayılı Hükmün amaçları doğrultusunda, bir
uluslararası geçici inceleme raporu oluşturulursa, 19 sayılı Hüküm
usulünce yapılan bir değişikliğin çevirisi sadece söz konusu değişiklik bu
rapora ekli ise gerekli görülür.
76.6 Geçici Şart
12 Temmuz 1991 tarihinde, 76.5(iv) sayılı Yönetmelik Maddesi,
19 sayılı Hüküm usulünce değişiklik yapılan istemler açısından, seçilmiş
Kurum tarafından uygulanan ulusal kanuna uyumlu değilse, bahsedilen
Kurumun Uluslararası Büroyu bu durumdan 31 Aralık, 1991 tarihine kadar
haberdar etmesi koşuluyla, 76.5(iv) sayılı Yönetmelik Maddesi bu kanuna
uyumlu olmadığı sürece bu seçilmiş Kurum için geçerli değildir.

Madde 77
39(1) Sayılı Hüküm Usulünce Uygulama
77.1 Uygulamanın Yerine Getirilmesi
' (a) 39(1) sayılı Hükümde saptanan süreden daha sonra eren bir
süreye izin veren Antlaşmaya tabi bir Devlet, bu saptanan süreyi
Uluslararası Büroya tebliğ eder.
(b) Uluslararası Büro tarafından (a) paragrafı.usulünce alınan
bir tebligat Uluslararası Büro tarafından en kısa zamanda Gazete'de
yayımlanır.
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(c) Daha önce saptanmış sürenin kısaltılmasıyla ilgili
tebligatlar, tebligatın Uluslararası Büro tarafından yayımlandığı
tarihten itibaren hesaplanan üç ayın sona ermesinden sonra teslim
edilen dilekçeler için geçerlidir.
(d) Daha önce saptanan sürenin uzatılmasıyla ilgili tebligatlar, o
sırada karara bağlanmamış ya da söz konusu yayının tarihinden sonra teslim
edilmiş dilekçeler için, ya Uluslararası Büro tarafından Gazete'de
yayımlanma tarihinden itibaren geçerli olur, ya da tebligatı
gerçekleştiren Antlaşmaya tabi Devlet daha geç bir tarih saptarsa, bu son
tarihten itibaren geçerli olur.

Madde 78
Seçilen Kurumlar Nezdinde İstemler, Tarifname ve Resimlerin
Değiştirilmesi
78.1 Rüçhan Tarihinden İtibaren 19 Ayın Sona Ermesinden Önce Seçim
Yapılmışsa Verilen Süre
(a) Antlaşmaya tabi bir Devletin seçimi rüçhan tarihinden
itibaren 19. ayın sona ermesinden önce yapılmışsa, başvuru sahibi,
istediği takdirde, 39(1)(a) sayılı Hüküm usulünce şart koşulan gereklerin
yerine getirilmesinden itibaren bir ay içinde ilgili seçilmiş Kurum
nezdinde, 41 sayılı Hüküme göre istemler, tarifname v£ resimlerde
değişiklik yapma hakkını kutlanır. Eğer, uluslararası geçici inceleme
raporunun 36(1) sayılı Hüküm usulünce gönderilmesi 39 sayılı Hüküm
usulünce geçerli sürenin sona ermesine rağmen cereyan etmemişse, başvuru
sahibi bu hakkı, sürenin sona ermesinden itibaren dört ay içinde kullanır.
Her iki durumda, başvuru sahibi, eğer bahsedilen Devletin ulusal kanunu
olanak veriyorsa, bu hakkı başka zaman da kullanabilir.
(b) Antlaşmaya tabi bir devletin seçimi rüçhan tarihinden itibaren
19. ayın sona ermesinden önce yapılmışsa, ulusal kanunu incelemenin sadece
özel istek üzerine başlamasını şart koşan seçilmiş bir Devlette, ulusal
kanun, başvuru sahibinin 41 sayılı Hüküm usulü dahilinde hakkını
kullanabileceği süreyi ya da zamanı, özel istek ile yapılan
incelemelerdeki değişikliklerin ibraz edilmesi için ulusal kanun
tarafından saptanan süre ya da zaman ile aynı olarak saptayabilir, yeter
ki bu süre (a) paragrafı usulünce uygulanan süreden daha kısa olmasın ya
da daha önce bitmesin.
78.2 Rüçhan Tarihinden İtibaren 19 Ayın Sona Ermesinden Sonra Seçim
Yapılmışsa Verilen Süre
Antlaşmaya tabi bir Devletin seçimi rüçhan tarihinden itibaren
19. ayın sona ermesinden sonra yapılmışsa ve başvuru sahibi 41 sayılı
Hüküm usulünce değişiklikler yapmayı istiyorsa, değişikliklerin yapılması
için.28 sayılı Hüküm usulünce saptanmış süre geçerli olur.
78.3 Faydalı Model
6.5 ve 13.5 sayılı Yönetmelik Maddelerinin koşulları, seçilmiş
Kurumlar önünde, gerekli değişiklikler yapılmış olarak geçerlidir.
Seçim, rüçhan tarihinden itibaren 19. ayın sona ermesinden önce
yapılmışsa, 22 sayılı Hüküm usulünce geçerli süreye atıf, 39 sayılı
Hüküm usulünce geçerli zaman sınırına bir atıf ile değiştirilir.
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KISIM D
Antlaşmanın III. Bölümüyle İlgili Yönetmelik Maddeleri
Madde 79
Takvim
79.1 Tarihlerin İfadesi
Başvuru sahipleri, ulusal Kurumlar, başvuru Kurumları,
Uluslararası Araştırma ve Geçici İnceleme Kuruluşları ve Uluslararası
Büro, Antlaşma ve Yönetmelik Maddelerinin amaçları doğrultusunda, her
tarihi Milatla başlayan dönem ve Miladi Takvimi kullanarak ifade ederler,
ya da başka dönemleri ve takvimleri kullanıyorlarsa, her tarihi aynı
zamanda Milatla başlayan dönem ve Miladi Takvimi kullanarak da ifade
ederler.

Madde 80
Sürelerin Hesaplanması
80.1 Yıl Olarak İfade Edilen Dönemler
Bir dönem, bir yıl ya da bir kaç yıl cinsinden ifade edildiğinde,
hesaplama, söz konusu olgunun cereyan ettiği günün ertesi gün başlar, ve
dönem, söz konusu müteakip senenin aynı isme sahip ayında ve bahsedilen
olgunun cereyan ettiği ay ve gün ile aynı rakama sahip olan günde sona
erer, eğer, sözkonusu ayın, aynı rakama sahip günü yoksa, dönem bu ayın
son günü sona erer.
80.2 Ay Olarak İfade Edilen Dönemler
Bir dönem, bir ya da bir kaç ay cinsinden ifade edildiğinde,
hesaplama, söz konusu olgunun cereyan ettiği günün ertesi günü başlar, ve
dönem, söz konusu müteakip ayın, bahsedilen olgunun cereyan ettiği gün ile
aynı rakama sahip gününde sona erer, eğer, sözkonusu ayın, aynı rakama
sahip günü yoksa bu ayın son günü sona erer.
80.3 Gün Olarak İfade Edilen Dönemler
Bir dönem, bir kaç gün cinsinden ifade edildiğinde, hesaplama,
söz konusu olgunun cereyan ettiği günün ertesi günü başlar, ve dönem,
hesabın son günü sona erer.
80.4 Yerel Tarihler
(a) Herhangi bir dönemin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak
farzedilen tarih, yerel olarak, söz konusu olgunun cereyan ettiği zaman
olarak kabul edilen tarihtir.
(b) Herhangi bir dönemin sona erdiği tarih, yerel olarak, gerekli
belgenin ibraz edilmesi gereken ya da gerekli harcın ödenmesi gereken
tarihtir.
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80.5 Sürenin Tatil Gününde Bitmesi
Bir belge ya da harcın bir ulusal Kuruma ya da hükümeti erarası bir
örgüte ulaşması gereken bir dönemin sona erdiği gün, eğer bu Kurum ya da
örgütün resmi işlerin muamele için kamuya açık olmadığı, ya da bu Kurum ya
da örgütün içinde bulunduğu yerde yerel biçim içinde normal postanın
dağıtılmadığı bir güne rastlarsa, dönem, bahsedilen her iki durumun da
olmadığı, müteakip bir gün sona erer.
80.6 Belgelerin Tarihi
(a) Bir dönem, bir belgenin ya da mektubun bir ulusal Kurum ya
da hükümetler-arası örgütten çıkış günü başlarsa, ve herhangi bir ilgili
taraf bahsedilen belgenin ya da mektubun üzerindeki tarihten daha sonra
postalandığını kanıtlayabil irse, dönemin hesap edilmesi için, asıl
postalama tarihi dönemin başladığı tarih olarak farzedilir. Belgenin ya da
mektubun postalandığı tarih göz önüne alınmaksızın, eğer başvuru sahibi,
ulusal Kuruma ya da hükümetierarası örgüte, belgenin ya da mektubun
taşıdığı tarihten itibaren yedi günden çok bir tarihte alındığına dair
ikna edici bir kanıt sunarsa, ulusal Kurum ya da hükümetler-arası örgüt,
belge ya da mektubun tarihinden itibaren başlayan dönemi, belge ya da
mektubun taşıdığı tarihten itibaren yedi gün sonrasını geçen gün sayısına
eşit sayıda ek gün ekledikten sonra sona erecek şekilde değerlendirir.
(b) [îptal Edilmiştir]
80.7 Çalışma Gününün Sonu
(a) Belli bir günde sona eren bir dönem, belgenin ibraz edilmesi
gereken ya da harcın ödenmesi gereken ulusal Kurumun.ya da hükümetierarası
örgütün söz konusu, iş gününün bittiği an sona erer.
(b) Her Kurum ya da örgüt, (a) paragrafının koşullarını, söz
konusu günün gece yarısına kadar uzatabilir.

Madde 81
Antlaşmada Sabit Tutulan Sürelerin Yeniden.Düzenlenmesi
81.1 Öneri
(a) Antlaşmaya tabi her Devlet ya da Genel Müdür 47(2) sayılı
Hüküm usulünce bir yeniden düzenleme önerebilir.
(b) Antlaşmaya tabı bir Devlet tarafından yapılan öneriler
Genel Müdüre verilir.
81.2 Birlik Kurul Kararı
(a) Öneri Kurula yapıldığında, bu önerinin metni, önerinin
gündeminde bulunduğu Kurul oturumundan en az iki ay önce Genel Müdür
tarafından, Antlaşmaya tabi Devletlerin tümüne gönderilir.
(b) Önerilerin kurulda ele alınması esnasında, öneri
değiştirilebilir ya da ek değişiklikler önerilebilir.
(c) öneri, oyla;na sırasında mevcut olan Antlaşmaya tabi
Devletlerin hiç biri öneriye karşı oy vermezse kabul edilmiş farzedilir.
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81.3 Mektupla Oylama

(a) Mektupla oylama şekli seçildiğinde, öneri, Genel Müdür
tarafından Antlaşmaya tabi Devletlere oylarını yazılı olarak ifade
etmeleri çağrısında bulunan yazılı bir havaleyle iletilir.
(b) Çağrı, yazılı olarak ifade edilmiş oyu içeren cevabın
Uluslararası Büroya varması gereken süreyi saptar. Bu süre, çağrının
tarihinden itibaren üç aydan daha.az olamaz.
(c) Cevapların ya olumlu ya da olumsuz olması gerekir. Değişiklik
önerileri ya da sadece gözlemler oy yerine geçmez.
(d) Antlaşmaya tabi Devletlerin hiç biri değişikliğe karşı
çıkmazsa ve Antlaşmaya tabi Devletlerin en azından yarısı, onay,
tarafsızlık ya da çekimserlik ifade ederse öneri kabul edilmiş farzedilir.

Madde 82
Posta Hizmetindeki Aksamalar
82.1 Postada Gecikme ya da Kaybolma
(a)Her ilgili taraf, belge ya da mektubun süre sınırının sona
ermesinden beş gün önce postalandığı hakkında kanıt sunabilir. Yüzey
postasının normal olarak hedefine postada iki gün içinde vardığı, ya
da uçak postası servisinin bulunmadığı durumlar haricinde, bu kanıt,
sadece postanın uçak postası olduğu zaman sunulabilir. Kanıt sadece
postalama mutlaka taahhütlü olarak yapılmış ise sunulabilir.
(b) Paragraf (a)'ya göre, bir belge ya da mektubun postaya
verildiği tarih, postanın gönderildiği taraf olan ulusal Kurum ya da
hükümetler-arası örgütü tatmin edecek şekilde kanıtlanırsa, varıştaki
gecikme mazur görülür, ya da, belge ya da mektup postada kaybolursa,
ilgili tarafın, bahsedilen Kurum ya da örgütü kaybolan posta yerine
sunulan belge ya da mektubun kaybolan belge ya da mektuba denk olduğu
yolunda tatmin edecek şekilde kanıtlaması koşuluyla, kaybolan belge ya
da mektup yerine yeni bir suretinin teminine izin verilir.
(c) Paragraf (b)'deki durumlarda, saptanan süre dahilinde
postalamanın kanıtı, ya da belge ya da mektup kaybolduğunda, ikame
belge ya da mektubun yanısıra, bu belge ya da mektubun, kaybolan belge
ya da mektuba denk olduğuna dair kanıt, ilgili tarafın gecikme ya da
kaybı farkettiği-ya da gereken titizlikte farketmesi gereken tarihten
sonra bir ay içinde teslim edilir. Bu süre, asla, söz konusu durumda
geçerli sürenin sona ermesinden itibaren altı aydan daha geç olamaz.
(d) Uluslararası Büroya bu şekilde davranacağı hakkında
önceden tebligatta bulunan her bir ulusal Kurum ya da hükümetierarası
örgüt, bir belge ya da mektubun postalanması için resmi postadan
başka bir dağıtım servisi kullanmışsa, dağıtım servisi resmi postaymış
gibi (a)-(c) paragraflarının koşullarını uygulayabilir. Bu durumda,
(a) paragrafının son cümlesi geçerli değildir, fakat, kanıt sadece
postalamanın ayrıntıları dağıtım servisi tarafından postalama
esnasında kaydedilmişse sunulabilir. Tebligatta, bu kaydın sadece özel
dağıtım servislerinin ya da belirli kriterleri karşılayan dağıtım
servislerinin kullanıldığı postalamalar için geçerli olduğu
belirtilebilir. Uluslararası Büro bu şekilde tebliğ edilen bilgiyi
Gazete'de yayımlar.
(e) Mer ulusal Kurum ya da hükümetler-arası örgüt, isterse
aşağıdaki durumlar geçerli olduğunda bile (d) paragrafı usulünce •.<•''
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(i) kullanılan dağıtım servisi, (d) paragrafı usulünce
söz konusu tebligatta belirtilen servislerden biri değilse, ya da
belirlenen kriterleri karşılamıyorsa, ya da
(ii) bu Kurum ya örgüt (d) paragrafı usulünce bir tebligatı
Uluslararası Büroya göndermemişse.
82.2 Posta Hizmetinde Kesilme
(a) İlgili bir taraf, bu tarafın ikamet ettiği ya da iş yerinin
bulunduğu ya da kalmakta olduğu yörede cereyan eden, savaş, devrim, iç
düzensizlik, grev, doğal afet, ve. benzeri başka bir nedenden ötürü,
sürenin sona ermesinden önceki 10 günün herhangi birinde posta servisinin
kesildiği hakkında kanıt sunabilir.
(b) Bu durumlar, postanın gönderildiği ulusal Kurum ya da
hükümetler-arası örgütü tatmin edecek şekilde kanıtlanırsa, ilgili
tarafın bahsedilen Kurum ya da örgütü, posta servisi eski halini aldıktan
sonra beş gün içinde postalamayı yaptığı yolunda ikna etmesi koşuluyla,
postanın gecikmesi mazur görülür. 8.2.l(c) sayılı.Yönetmelik Maddesinin
koşulları gerekli değişiklikler yapılmış olarak geçerlidir.

Madde 82 2.mükerrer
Bazı Sürelerin Karşılanmasındaki Gecikmeler Hakkında Belli
Edilmiş ya da Seçilmiş Devletin Özür Kabulü
82 2.mükerrer .1 48(2) Sayılı Hükümdeki "Süre"nın Anlamı
48(2) sayılı Hükümdeki "bir süre"ye atıf, aşağıdaki durumlara
bir atıfı içeriyor şekilde anlaşılır:
(i) Antlaşma ya da bu Yönetmelik Maddelerinde saptanmış
herhangi bir süre;
(ii) Başvuru Kurumu, Uluslararası Araştırma Kuruluşu,
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu ya da Uluslararası Büro
tarafından saptanmış, ya da ulusal kanunu usulünce başvuru Kurumu
tarafından uygulanan herhangi bir süre;
(iii) belli edilmiş ya da seçilmiş Kurum nezdinde başvuru
sahibinin herhangi bir fiilinin yerine getirilmesi için, bu Kurum
tarafından saptanmış, ya da bu Kurum tarafından uygulanan ulusal kanunda
saptanmış herhangi bir süre.
82 2.mükerrer.2 Hakların ladesi ve 48(2) Sayılı Hükmün
Uygulandığı Diğer Şartlar
48(2) sayılı Hükümde, herhangi bir süreyi karşılamadaki bir
gecikmenin belli edilmiş ya da seçilmiş Devlet tarafından mazur
görülmesiyle ilişkili olarak değinilen ulusal kanun koşulları, bir
süreye uyulmadığı zaman hakların iadesini, eski haline ircasını, eski
halin iadesini ya da muamelenin devamını sağlayan koşullar ve
sürelerin uzatılmasını ya da sürelerdeki gecikmeleri mazur gösteren
diğer koşullardır.
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Madde 82 3.mükerrer
Başvuru Kurumu ya da Uluslararası Büro Tarafından Yapılan Hataların
düzeltilmesi
82 3.mükerrer.1 Uluslararası Başvuru Tarihi ve Rüçhan Talebi ile
ti işkili Hatalar
Başvuru sahibi, herhangi bir belli edilmiş ya da seçilmiş
Kurumu tatmin edecek şekilde, başvuru Kurum tarafından yapılan bir
hatadan ötürü uluslararası başvuru tarihinin doğru olmadığını, ya da
8(1) sayılı Hüküm usulünce yapılan beyanatın Alıcı Kurum ya da
Uluslararası Büro tarafından yanlışlıkla iptal edildiği ya da
düzeltildiğini, ve hatanın, bu hata belli edilmiş ya da seçilmiş
Kurumun kendisi tarafından yapılmışsa, bu Kurumun ulusal kanun ya da
ulusal tatbikat usulünce düzeltebileceği bir hata olduğunu kanıtlarsa,
bahsedilen Kurum hatayı düzeltir ve uluslararası başvurunun muamelesini,
düzeltilmiş uluslararası başvuru tarihine uygun şekilde ya da 8(1) sayılı
Hüküm usulünce yapılan beyanat, hangi durum geçerliyse, iptal edilmemiş ya
da düzeltilmiş gibi yürütür.

Madde 83
Uluslararası Kuruluşlar Nezdine Çıkma Hakkı
83.1 Hakkın Kanıtı
Uluslararası Büro, yetkili Uluslararası Araştırma Kuruluşu,
ve yetkili Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu, 49 sayılı Hükümde
değinilen Kuruluş nezdine çıkma hakkının kanıtının ortaya konulmasını
isteyebilir.
'
83.2 Bilgi
(a) İlgili kişinin nezdine çıkma hakkına sahip olduğunu iddia
ettiği ulusal Kurum ya da uluslararası örgüt, istek üzerine,.
Uluslararası Büro, yetkili Uluslararası Araştırma Kuruluşu ya da
yetkili Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşunu bu kişinin kendi
nezdine çıkma hakkı olup olmadığına dair haberdar eder.
(b) Bu bilgi, hangisinin nezdinde ise, Uluslararası Büro,
Uluslararası Araştırma Kuruluşu, ya da Uluslararası Geçici İnceleme
Kuruluşunu bağlayıcıdır.
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KISIM E
Antlaşmanın V. Bölümü île İlişkili Yönetmelik Maddeleri

Madde 84
Delegasyonların Giderleri
84.1 Hükümetlerin Karşıladığı Giderler
Antlaşma tarafından ya da usulünce oluşturulan bir yapıya
katılan Delegasyonun giderleri, o Delegasyonu atayan Hükümet tarafından
karşılanır.

Madde 85
Kurulda Yeterli Sayının Olmaması
85.1 Mektupla Oylama
53(5)(b) sayılı Hükümde belirtilen durumda, Uluslararası Büro,
Kurulun (kendi prosedürüyle ilgili olan kararları dışındaki) kararlarını
temsil edilmeyen Antlaşmaya tabi Devletlere iletir ve bu Devletleri havale
tarihinden itibaren üç aylık bir dönem zarfında oylarını ya da
çekimserliklerini yazılı olarak ifade etmeye çağırır. Bu dönem sona
erdiğinde, bu şekilde oyları ya da çekimserliklerini ifade etmiş Anlaşmaya
tabi Devlet sayısı oturumda yeterli sayının elde edilmesi için eksik kalan
Devlet sayısına ulaşmışsa, gerekli çoğunluğun hala mevcut olması
koşuluyla, bu kararlar yürürlüğe girer.

Madde 86
Gazete
86.1 İçerikler
55(4) sayılı Hükümde değinilen Gazete aşağıdaki hususları içerir:
(i) yayımlanmış her uluslararası başvuru için, 48 sayılı
Yönetmelik Maddesi usulünce yayımlanmış kitapçığın ön sayfasından alınan,
İdari Talimatlar tarafından belirlenmiş veriler, (varsa) bahsedilen ön
sayfada görünen resim, ve özet,
(ii) başvuru Kurumları, Uluslararası Büro ve Uluslararası
Araştırma ve Geçici İnceleme Otoritelerine ödenen tüm harçların çizelgesi,
(iii) Antlaşma ya da bu Yönetmelik Maddeleri usulünce yayını
gerekli görülen tebliğler,
(iv) belli edilmiş ya da seçilmiş kurumlar tarafından
Uluslararası Büroya temin edildiyse ve temin edildiği düzeyde, ilişkili
Kurumu belli eden ya da seçen uluslararası başvuruların 22 ya da 39 sayılı
hükümlerde şart koşulan gereklere uyup uymadıkları
hakkındaki bilgiler,
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(v) idari talimatlar tarafından saptanan herhangi başka bir
yararlı bilgi, tabii eğer bu bilgiye ulaşılması Antlaşma ve Yönetmelik
Maddelerince yasaklanmamışsa.
86.2 Diller
(a) Gazetenin bir İngilizce ve bir Fransızca baskısı yayımlanır.
Gazete, aynı zamanda, yayın giderinin satışlar ya da sübvansiyonlardan
temin edilmesi koşuluyla herhangi bir başka dilde de yayımlanır.
(b) Kurul, Gazete'nin (a) paragrafında değinilen dillerden başka
dillerde yayımını isteyebilir.
86.3 Sıklık
Gazete'nin yayın sıklığı Genel Müdür tarafından saptanır.
86.4 Satış
Gazete'nin abone ve diğer satış fiyatları Genel Müdür tarafından
saptanır.
86.5 Başlık
Gazete'nin başlığı Genel Müdür tarafından saptanır.
86.6 Diğer Ayrıntılar
Gazete ile ilgili diğer ayrıntılar İdari Talimatlarda temin
edil ir.

Madde 87
Yayınların Suretleri
87.1 Uluslararası Araştırma ve Geçici İnceleme Kuruluşları
Her Uluslararası Araştırma ve Geçici İnceleme Kuruluşunun,
yayımlanan her uluslararası başvurunun, Gazete'nin ve Antlaşma ya da bu
Yönetmelik Maddeleri ile bağlantılı olarak Uluslararası Büro tarafından
yayımlanan kamu menfaatine yönelik herhangi bir başka yayının iki suretini
ücretsiz alma hakkı vardır..
87.2 Ulusal Kurumlar

(a) Her ulusal Kurumun, yayımlanan her uluslararası başvurunun,
Gazete'nin, ve Antlaşma ya da bu Yönetmelik Maddeleri ile bağlantılı
olarak Uluslararası Büro tarafından yayımlanan kamu menfaatine yönelik
herhangi bir başka yayının bir suretini ücretsiz alma hakkı vardır.
(b) Paragraf (a)'da değinilen yayınlar özel istek üzerine
gönderilir. Bir yayın birden fazla dilde çıkıyorsa, yayının dili ya da
dilleri istekte belirlenir.
.-^-^
V
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Madde 88
Maddelerin Değiştirilmesi
88.1 Oybirliğinin Gereği
Bu Yönetmelik Maddelerinin aşağıdaki şartlarda yapılacak
değişiklik, oy hakkı olan devletlerin hiç birinin önerilen değişikliğe
karşı oy vermemesini gerektirir:
(i) Madde 14.1 (Gönderme Harcı),
(ii) [iptal Edilmiştir]
(iii) Madde 22.3 (12(3) sayılı Hüküm usulünce süre)
(iv) Madde 33 (Uluslararası Araştırma İçin İlgili Tekniğin
Bilinen Durumu)
(v) Madde 64 (Uluslararası Geçici İnceleme İçin Tekniğin
Bilinen Durumu)
(vi) Madde 81 (Antlaşmada Saptanmış Sürelerin Yeniden
Düzenlenmesi),
(vii) bu paragraf (yani, Madde 88.1).
88.2 [İptal Edilmiştir]
88.3 Belirli Devletlerin Karşı Çıkmaması Gereği
Bu Yönetmelik Maddelerinin aşağıdaki şartların değiştirilmesi,
58(3)(a)(ii) sayılı Hükümde değinilen ve Kurulda oy hakkı olan
devletlerin hiç birinin önerilen değişikliğe karşı oy kullanmamasını
gerektirir:
(i) Madde 34 (Minimum Dokümantasyon),
,(ii) Madde 39 (17(2)(a)(i) sayılı Hüküm Usulünce Konu),
(iii) Madde 67 (34(4)(a)(i) sayılı Hüküm Usulünce Konu),
(iv) bu paragraf (yani, Madde 88.3).
88.4 Prosedür
88.1 ya da 88.3 sayılı Yönetmelik Maddelerinde değinilen bir
şartın değiştirilmesi için herhangi bir öneri üzerine Kurul'da karar
verilecekse, öneri üzerine bir karar vermek üzere toplantıya çağrılan
Kurul'un oturumunun açılmasından en azından iki ay önce bu öneri tüm
Antlaşmaya tabi Devletlere iletilir.

Madde 89
İdari Talimatlar
89.1 Saha
(a) îdari Talimatlar aşağıdaki hususları i ç e r i r :
( i ) Yönetmelik Maddelerinde ö z e l l i k l e bu Talimatlara değinen
meseleler,
( i i ) bu Yönetmelik Maddelerinin uygulanması açısından i l g i l i
ayrıntılar,
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(b) îdari Talimatlar, Antlaşma, bu Yönetmelik Maddeleri,
Uluslararası Büronun bir Uluslararası Araştırma Kuruluşu, ya da bir
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu ile vardığı herhangi bir Anlaşmanın
koşulları ile çelişmez.
89.2 Kaynak
(a) İdari Talimatlar, başvuru Kurumları ve Uluslararası
Araştırma ve Geçici İnceleme Kuruluşlarına danıştıktan sonra Genel
Müdür tarafından yürürlüğe sokulup resmen ilan edilir.
(b) İdari Talimatlar, önerilen yeniden düzenlemede doğrudan
çıkarı olan Kurumlar ya da Kuruluşlara danıştıktan sonra Genel Müdür
tarafından yeniden düzenlenebilir.
(c) Kurul, Genel Müdüre İdari Talimatları yeniden düzenleme
çağrısında bulunabilir, ve Genel Müdür çağrıya uygun davranır.
89.3 Yayın ve Yürürlüğe Girme
(a) İdari Talimatlar ve bunların her yeniden düzenlenmesi
Gazete'de yayımlanır.
(b) Her yayın, yayımlanan koşulların yürürlüğe girme tarihini
belirtir. Tarihler, farklı koşullar için farklı olabilir, fakat hiç
bir koşul Gazetede yayımından önce yürürlüğe girmiş sayılamaz.
Kısım F:
Anlaşmanın Birkaç Bölümü İle İlişkili Yönetmelik Maddeleri
Madde 90
Vekiller ve Ortak Temsilciler
90.1 Vekilin Atanması
(a) Ulusal Kurum önünde uluslararası başvuruda bulunma hakkına
sahip olan bir kişi, başvuru sahibi tarafından, kendisini başvuru
Kurumu şeklinde hizmet eden bu Kurum nezdinde ve Uluslararası Büro,
Uluslararası Araştırma Kuruluşu ve Uluslararası Geçici İnceleme
Kuruluşu nezdinde kendisini temsil etmek üzere vekili olarak atanabilir.
(b) Uluslararası Araştırma Kuruluşu olarak hizmet veren ulusal
Kurum ya da hükümetier-arası örgüt nezdine çıkma iş yapma hakkına •
sahip olan bir kişi, başvuru sahibi tarafından, kendisini özellikle bu
Kuruluş nezdinde temsil etmek üzere atanabilir.
(c) Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu olarak hizmet veren
ulusal Kurum ya da hükümetler-arası örgüt nezdine çıkma hakkına sahip
olan bir kişi, başvuru sahibi tarafından, kendisini özellikle bu Kurum
nezdinde temsil etmek üzere atanabilir.
(d) Paragraf (a) usulünce belli edilmiş bir vekil, kendisini
atayan belgede başka şekilde belirtilmediği sürece, başvuru sahibini
başvuru sahibinin vekili olarak aşağıdaki durumlarda temsil etmek üzere
bir ya da daha çok vekil atayabilir:
'
(i) bu şekilde vekil olarak atanmış bir kişinin, uluslararası
başvurunun yapıldığı ulusal Kurum nezdine çıkma hakkı olması koşuluyla,
başvuru Kurumu, Uluslararası Büro, Uluslararası Araştırma Kuruluşu ve
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu nezdinde;
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(ii) bu şekilde vekil olarak atanmış bir kişinin, duruma
göre, Uluslararası Araştırma Kuruluşu ya da Uluslararası Geçici inceleme
Kuruluşu şeklinde hizmet gören ulusal Kurum ya da hükümetierarası örgüt
nezdine çıkma hakkına sahip olması koşuluyla, özellikle Uluslararası
Araştırma Kuruluşu ya da Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu nezdinde.
90.2 Ortak Temsilci
(a) iki ya da daha çok başvuru sahibi varsa ve başvuru
sahipleri, 90.1(a) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce hepsini temsil
eden bir vekil (bir "ortak vekil") atamamışlarsa, 9 sayılı Hükme göre
uluslararası başvuruda bulunma yetkisi olan başvuru sahiplerinden biri
diğer başvuru sahipleri tarafından ortak vekil olarak atanabilir.
(b) iki ya da daha çok başvuru sahibi varsa ve başvuru sahipleri,
90.1(a) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce bir ortak temsilci ya da (a)
paragrafı usulünce bir ortak temsilci atamamışlarsa, 19.1 sayılı
Yönetmelik Maddesine göre, başvuru Kurumuna bir uluslararası başvuruda
bulunma yetkisi olan ve başvuru isteğinde ismi ilk geçen başvuru sahibi
başvuru sahiplerinin hepsinin ortak vekili olarak farzedilir.
90.3 Vekiller ve Ortak Temsilciler ile ilişkili Olan ya da Tarafından
Gerçekleştirilen Edimlerin Etkileri
(a) Bir vekil tarafından yapılan ya da bir vekil ile ilişkili
herhangi bir iş, ilgili başvuru sahibi ya da başvuru sahipleri
tarafından yapılmış ya da ilişkili bir iş anlamına gelir.
(b) Aynı başvuru sahibini ya da başvuru sahiplerini temsil eden
iki ya da daha çok vekil varsa, bu vekillerin herhangi biri tarafından
yapılan ya da herhangi birine ilişkili bir iş, bahsedilen başvuru
sahibi ya da başvuru sahipleri tarafından yapılmış ya da ilişkili bir
iş anlamına gelir.
(c) 90 2.mükerrer .5(a), ikinci cümleye tabi olmak kaydıyla,
bir ortak temsilci ya da ortak temsilcinin vekili tarafından yapılan ya da
ilişkili herhangi bir iş, başvuru sahiplerinin tümü tarafından yapılmış ya
da ilişkili bir iş anlamına gelir.
90.4 Vekil ya da Ortak Temsilcinin Atanma Şekli
(a) Bir vekilin atanması, başvuru sahibi tarafından, başvuru
isteğinin, dilekçenin ya da ayrı bir vekaletnamenin imzalanmasıyla
gerçekleşir, iki ya da daha çok başvuru sahibi varsa, bir ortak vekil ya
da ortak temsilcinin atanması, her başvuru sahibinin, seçimine bağlı
şekilde, başvuru isteğini, talebi ya da ayrı bir vekaletnameyi
imzalamasıyla gerçekleşir.
(b) 90.5 sayılı Yönetmelik Maddesine tabi olmak kaydıyla,
vekaletname ya da başvuru Kurumuna ya da Uluslararası Büroya teslim
edilir. Bir vekili 90.1(b), (c) ya da (d)(ii) sayılı Yönetmelik Maddesi
usulünce atayan bir vekaletname varsa, bu, duruma göre, Uluslararası
Araştırma Kuruluşuna ya da Uluslararası Geçici inceleme Kuruluşuna
teslim edilir.
(c) Ayrı bir vekaletname imzalanmamışsa, ya da gerekli ayrı
vekaletname yoksa, ya da atanmış kişinin ismi ya da adresi 4.4 sayılı
Yönetmelik Maddesine uygun değilse, vekaletname, hata düzeltilmedikçe,
yokmuş gibi farzedilir.
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90.5 Genel Vekaletname
(a) Belirli bir ulusal başvuru ile ilişkili olarak bir vekilin
atanması, aşağıdaki koşullara uygun şekilde, başvuru sahibi tarafından
ibraz edilebilecek herhangi bir uluslararası başvuru ile ilişkili
olarak başvuru sahibini temsil etmak üzere söz konusu vekili atayan,
varolan ayrı bir vekaletnameye (yani, bir "genel vekaletname"ye)
başvuru isteğinde, dilekçede ya da ayrı bir tebliğde değinilerek
gerçekleştirilebilir (yani, bir "genel vekaletname"):
(i) genel vekaletname (b) paragrafına göre tevdi edilmiştir,
ve
(ii) bu genel vekaletnamenin bir sureti, duruma uygun şekilde,
başvuru isteğine, dilekçeye ya da tebliğe eklenmiştir; bu suretin
imzalanması gerekmez.
(b) Genel vekaletname, 90.l(b), (c) ya da (d)(ii) sayılı
Yönetmelik Maddesi usulünce bir vekil atarsa, duruma uygun şekilde,
Uluslararası Araştırma Kuruluşu ya da Uluslararası Geçici İnceleme
Kuruluşuna tevdi edilmek koşuluyla, genel vekaletname başvuru Kurumuna
tevdi edilir.
90.6 iptal ve Çekilme
(a) Atamayı yapan kişiler ya da onlardan sonra mülkiyet hakkı
olan kişiler tarafından bir vekil ya da ortak temsilcinin ataması geri
çekilebilir, bu durumda, bu vekil tarafından, 90.1(d) sayılı Yönetmelik
Maddesi usulünce bir vekilin ataması da geri çekilmiş farzedilir. 90.1(d)
sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce bir vekilin ataması da ilişkili başvuru
sahibi tarafından geri çekilebilir.
(b) Başka türlüsü belirtilmedikçe, 90.1(a) sayılı Yönetmelik
Maddesi usulünce yapılan bir vekil atamasının, bu Yönetmelik Maddesi
usulünce yapılmış daha önceki bir vekil atamasını geri çekme etkisi
vardır.
(c) Başka türlüsü belirtilmedikçe, bir ortak temsilci atamasının,
daha önceki bir ortak temsilci atamasını geri çekme etkisi vardır.
(d) Bir vekil ya da bir ortak temsilci, kendisi tarafından
imzalanan bir tebligat ile atanmasından vazgeçebilir.
(e) 90.4(b) ve (c) sayılı Yönetmelik Maddesi, bu Yönetmelik
Maddesi usulünce yapılan bir iptal ve çekilmeyi içeren bir belgeye,
gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra uygulanır.

Madde 90 2.mükerrer
Geri Çekmeler
90 2.mükerrer .1 Uluslararası Başvurunun Geri Çekilmesi
(a) Başvuru sahibi, uluslararası başvuruyu, rüçhan tarihinden
itibaren 20 ayın sona ermesinden önce, ya da 39(1) sayılı Hüküm
geçerliyse, rüçhan tarihinden itibaren 30 ayın sona ermesinden önce
her zaman geri çekebilir.
(b) Geri çekme, başvuru sahibi tarafından, isteğine göre,
Uluslararası Büro veya başvuru Kurumuna, ya da 39(1) sayılı Hüküm
geçerli olduğunda, Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna gönderilen
bir tebliğin alınması üzerine geçerli olur.
, «v
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(c) Başvuru sahibi tarafından gönderilen ya da başvuru Kurumu
ya da Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu tarafından iletilen geri
çekilme tebliği, Uluslararası Büroya, uluslararası yayın için teknik
hazırlıklar tamamlanmadan önce varırsa, uluslararası başvurunun
uluslararası yayını gerçekleşmez.
90 2.mükerrer .2 Tayinlerin Geri Çekilmesi

• •' , .

(a) Başvuru sahibi, belli edilmiş bir devletin tayinini
rüçhan tarihinden itibaren 20 ayın sona ermesinden önce, ya da 39(1)
sayılı Hüküm geçerli olduğunda, rüçhan tarihinden itibaren 30 ayın
sona ermesinden önce herhangi bir zaman geri çekebilir. Belli edilmiş
bir Devletin tayininin geri çekilmesi, 90 2.mükerrer .4 sayılı
Yönetmelik Maddesi usulünce yapılan mukabil seçimin geri çekilmesini
izler.
(b) Gerek ulusal bir patentin, gerekse de bölgesel bir patentin
elde edilmesi amacı doğrultusunda bir Devlet belli edilmişse, bu Devletin
tayininin geri çekilmesi, başka türlü bir durumun belirtilmesi haricinde,
sadece bir ulusal patentin elde edilmesi için yapılan tayinin geri
çekilmesi anlamına gelir.
(c) Tüm belli edilmiş Devletlerin tayinlerinin geri çekilmesi
90 2.mükerrer .1 sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce uluslararası
başvurunun geri çekilmesi olarak işleme konur.
(d) Geri çekme, başvuru sahibinin isteğine göre, Uluslararası
Büroya, başvuru Kurumuna, ya da 39(1) sayılı Hüküm geçerliyse,
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna gönderilen bir tebliğin
alınması üzerine geçerli olur.
(e) Başvuru sahibi tarafından gönderilen, veya başvuru Kurumu
ya da da Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu tarafından iletilen
geri çekme tebliği Uluslararası Büroya, uluslararası yayın için teknik
hazırlıkların tamamlanmasından önce varırsa, belli edilmenin
yayını gerçekleşmez.
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90 2. mükerrer .3 Rüçhan Taleplerinin Geri Çekilmesi
(a) Başvuru sahibi, uluslararası başvuruda 8(1) sayılı Hüküm
usulünce yapılmış bir rüçhan talebini, rüçhan tarihinden itibaren 20 ayın
sona ermesinden önce, ya da 39(1) sayılı Hüküm geçerli olduğunda, rüçhan
tarihinden itibaren 30 ayın sona ermesinden önce herhangi bir zamanda geri
çekebilir.
(b) Uluslararası başvuru birden fazla rüçhan talebini içerirse,
başvuru sahibi, rüçhan taleplerinin biri, bir kaçı ya da tümü için (a)
paragrafında belirtilen hakkı kullanabilir.
(c) Geri çekme, başvuru sahibinin, isteğine göre, Uluslararası
Büroya, başvuru Kurumuna, ya da 39(1) sayılı Hüküm geçerli olduğunda,
Uluslararası Geçici Araştırma Kuruluşuna gönderdiği bir tebliğin alınması
üzerine gerçekleşir.
(d) Bir rüçhan talebinin geri çekilmesi rüçhan tarihinde bir
değişmeye neden olursa, orjinal rüçhan tarihinden itibaren hesaplanan ve
(e) paragrafına tabi, hali hazırda sona ermemiş bir süre bu değişikliğin
sonucu olan •rüçhan tarihinden itibaren hesaplanır.
(e) 21(2)(a) sayılı Hükümde değinilen süre durumunda, başvuru
sahibi tarafından iletilen ya da alıcı Kurum ya da Uluslararası Geçici
İnceleme Kuruluşu tarafından iletilen geri çekme tebliği, uluslararası
yayın için teknik hazırlıkların tamamlanmasından sonra Uluslararası
Büroya ulaşırsa, Uluslararası Büro uluslararası yayının muamelesini
rüçhan tarihinden itibaren hesaplanan süreyi temel alarak yürütür.
90 2. mükerrer .4 Dilekçenin, ya da Seçimlerin Geri Çekilmesi
(a) Başvuru sahibi, rüçhan tarihinden itibaren 30 ayın sona
ermesinden önce herhangi bir zamanda dilekçeyi, ya da seçimlerin herhangi
birini ya da hepsini geri çekebilir.
(b) Geri çekme, başvuru sahibi tarafından Uluslararası Büroya
iletilen bir tebliğin alınması üzerine geçerli olur.
(c) Geri çekme tebliği, başvuru sahibi tarafından Uluslararası
Geçici İnceleme Kuruluşuna teslim edilirse, bu Kuruluş, tebliğin alınma
tarihini tebliğ alındısı üzerine yazar, ve tebliği en kısa zamanda
Uluslararası Büroya gönderir. Tebliğ, Uluslararası Büroya bu tarihte teslim
edilmiş farzedilir.
90 2. mükerrer .5 İmza
(a) 90 2. mükerrer .l'ten 90 2. mükerrer .4'e sayılı Yönetmelik
Maddelerinde değinilen geri çekme hakkında bir tebliğ, (b) paragrafına tabi
şekilde, başvuru sahibi tarafından imzalanır. Başvuru sahiplerinin biri,
90.2(b) sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce ortak temsilci olarak
farzedilirse de, bu tebliğ, (b) paragrafına tabi şekilde, başvuru
sahiplerinin hepsinin imzasını gerektirir.
(b) İki ya da daha çok başvuru sahibi, ulusal kanunu ulusal
başvuruların buluşu yapan kişi tarafından yapılmasını gerektiren bir
Devleti belli eden bir uluslararası başvuru yaparsa, ve belli edilmiş bu
Devlet için başvuruda bulunması gereken buluşu yapan kişi talebi imzalamayı
reddederse ya da bütün uğraşlardan sonra kendisine erişilemezse veya nerede
olduğu bulunamazsa, eğer talep en azından bir başvuru sahibi tarafından
imzalanmış ise, 90 2. mükerrer .l'ten 90 2. mükerrer .4'e sayılı Yönetmelik
Maddelerinde değinilen bir geri çekme tebliğinin söz .konusu kişi ("ilgili
başvuru sahibi") tarafından imzalanmasına gerek yoktur, ve, ya
...
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(i) ilgili imzanın yokluğunu izah eden bir beyanın, durumun
gerektirdiği şekilde, başvuru Kurumuna, Uluslararası Büroya ya da
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna verilmesi gerekmektedir, ya da
(ii) 90 2. mükerrer .l(b), 90 2. mükerrer ,2(d) ya da
90 2. mükerrer. 3(c) sayılı Yönetmelik Maddesinde değinilen geri çekme
tebliği durumunda, ilgili başvuru sahibi başvuru isteğini imzalamamışsa,
fakat 4.15(b) sayılı Yönetmelik Maddesinin gereklerine uyulmuşsa, geri
çekme tebliğinin söz konusu kişi tarafından imzalanmasına gerek yoktur, ya
da
(iii) 90 2. mükerrer .4(b) sayılı Yönetmelik maddesinde değinilen
bir geri çekme tebliği durumunda, ilgili başvuru sahibi dilekçeyi
imzalamamış, fakat 53.8(b) sayılı Yönetmelik Maddesinin gereklerine
uyulmuş, ya da daha sonraki seçimi imzalamamış, fakat 56.1(c) sayılı
Yönetmelik Maddesinin gereklerine uyulmuşsa, geri çekme tebliğinin söz
konusu kişi tarafından imzalanmasına gerek yoktur.
90 2. mükerrer .6 Geri Çekmenin Etkisi
(a) Uluslararası Başvurunun muamelesi ya da incelenmesi 23(2)
sayılı Hüküm ya da 40(2) sayılı Hüküm usulünce zaten başlatılmışsa,
uluslararası başvurunun, herhangi bir tayinin, herhangi bir rüçhan
talebinin, dilekçenin ya da herhangi bir seçimin 90 2. mükerrer sayılı
Yönetmelik Maddesi usulünce geri çekilmesinin belli edilmiş ya da seçilmiş
bir Kurumda etkisi yoktur.
(b) Uluslararası başvuru 90 2. mükerrer .1 sayılı Yönetmelik
Maddesi usulünce geri çekilirse, uluslararası başvurunun uluslararası
muamelesi durdurulur.
(c) Dilekçe ya da tüm seçimler 90 2. mükerrer .4 sayılı Yönetmelik
Maddesi usulünce geri çekilirse, uluslararası başvurunun Uluslararası.
Geçici İnceleme Kuruluşu tarafından muamelesi durdurulur.
90 2. mükerrer .7 37(4) (b) Sayılı Hüküm Usulünce Uygulama
(a) Ulusal kanunu, 37(4)(b) sayılı Hükmün ikinci kısmında anlatılan
koşulu getiren Antlaşmaya tabi bir Devlet durumu Uluslararası Büroya yazılı
olarak tebliğ eder.
(b) Paragraf (a)'da değinilen tebligat, Uluslararası Büro
tarafından en kısa zamanda Gazete'de yayımlanır, ve bu yayının tarihinden
bir ay sonra yapılan uluslararası başvurular için geçerli olur.

Madde 91
Belgelerde Bulunan Açık Hatalar
91.1 Düzeltme
(a) Uluslararası başvuruda ya da başvuru sahibi tarafından
teslim edilen diğer yazılardaki açık hatalar, (b)-(g 4. mükerrer )
paragraflarına tabi şekilde düzeltilebilir.
(b) Uluslararası başvuruda ya da başka bir yazıda amaçlanandan
başka bir şeyin yazılı olduğu bariz olarak görünen hatalar açık hatalar
şeklinde farzedilir. Düzeltmenin kendisi de, düzeltme fiilinin başka hiç
bir amaca hizmet etmeyeceğinin hemen anlaşılacağı bir şekilde açık ..„.;...„.
olacaktır.
,•'•"'
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(c) Uluslararası başvurunun unsurlarının ya da sayfalarının
bütünüyle atlanması, örneğin, sayfaların kopyasının çıkartılması ya da
birleştirilmesi safhasında unutulması, açık bir şekilde dikkatsizlikten
kaynaklanmışsa bile düzeltilemez.
(d) Düzeltme, başvuru sahibinin isteği üzerine yapılabilir. Açık
bir hata yapıldığını farkeden Kurum, başvuru sahibine, (e)-(g 4. mükerrer)
paragraflarında belirtildiği şekilde düzeltme isteği vermesi için çağrıda
bulunabilir. 26.4(a) sayılı Yönetmelik Maddesi, gerekli değişiklikler
yapılmış olarak, ne şekilde düzeltme isteğinde bulunulabileceğini belirtir.
(e) Aşağıdaki durumlar uyarınca, ilgili merciye tam yetki
verilmezse, düzeltme yapılmaz:
(i) hata, başvuru isteğindeyse, başvuru Kurumuna,
(ii) hata,başvuru isteği hariç uluslararası başvuruda ya da
Uluslararası Araştırma Kuruluşuna teslim edilen bir belgede ise,
Uluslararası Araştırma Kuruluşuna,
(iii) hata, başvuru isteği hariç uluslararası başvuruda ya da
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna teslim edilen bir belgede ise,
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna,
(iv) Hata, uluslararası başvuru ve bu başvuruya yapılan
değişiklikler ya da düzeltmeler hariç, Uluslararası Büroya teslim edilen
bir belgede ise, Uluslararası Büroya.
(f) Bir düzeltmeyi teyit eden ya da reddeden bir Kuruluş, bu kabul
ya da reddi en kısa zamanda başvuru sahibine tebliğ eder, ve reddetme
durumunda, reddetme nedenlerini de belirtir. Bir düzeltmeyi kabul eden
Kuruluş, bu durumu en kısa zamanda Uluslararası Büroya tebliğ eder.
Düzeltme izni verilmezse, Uluslararası Büro, (g 2. mükerrer),
(g 3. mükerrer ) ya da (g 4. mükerrer ) paragrafında belirtilen zamandan
önce başvuru sahibi tarafından yapılan istek üzerine ve miktarı İdari
Talimatlarda saptanan özel bir harcın ödenmesine tabi olarak, düzeltme
isteğini uluslararası başvuru ile birlikte ilan eder. 20 sayılı Hüküm
usulünce yapılan;havalede eğer uluslararası başvurunun kitapçığı
kullanılmazsa, ya da uluslararası başvuru 64(3) sayılı Hüküm uyarınca
ilan edilmemişse, yapılan havalede düzeltme isteğinin bir sureti bulunur.
(g) Paragraf (e)'de değinilen, (g 2. mükerrer ) , (g 3. mükerrer),
ve (g 4. mükerrer) paragraflarına tabi olan düzeltme izni, aşağıdaki
koşullarda geçerlidir:
(i) başvuru Kurumu ya da Uluslararası Araştırma Kuruluşu
tarafından verildiğinde, Uluslararası Büroya tebliği, rüçhan tarihinden
itibaren 17 ayın sona ermesinden önce ulaşırsa;
(ii) Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşu tarafından
verildiğinde, uluslararası geçici inceleme raporunun oluşturulmasından
önce verilirse;
(iii) Uluslararası Büro tarafından verildiğinde, rüçhan
tarihinden itibaren 17 ayın sona ermesinden önce verilirse.
(g 2. mükerrer ) Rüçhan tarihinden itibaren 17 ayın sona ermesinden
sonra, fakat uluslararası yayın için teknik hazırlıkların tamamlanmasından
önce, paragraf (g)'(i) usulünce yapılan tebligat Uluslararası Büroya
ulaşırsa, ya da g(iii) paragrafı usulünce yapılan düzeltmeye Uluslararası
Büro tarafından izin verilirse, izin geçerli olur ve düzeltme bahsedilen
yayına katılır.
(g 3, mükerrer ) Başvuru sahibi Uluslararası Bürodan, uluslararası
başvuruyu rüçhan tarihinden itibaren 18 ayın sona ermesinden önce ilan
etmesini isterse, iznin geçerli olması için, (g)(i) paragrafı usulünce
yapılan herhangi bir tebligatın Uluslararası Büroya uluslararası yayın için
teknik hazırlıkların tamamlanma zamanindan önce ulaşması, ve g ( ü i )
paragrafı usulünce yapılan herhangi bir düzeltmenin Uluslararası Büro
tarafından onaylanması gerekir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S Sayısı: 665)

153
(g 4. mükerrer ) Uluslararası başvuru 64(3) sayılı Hüküm usulünce
ilan edilmezse, iznin geçerli olması için, g(i) paragrafı usulünce yapılan
bir tebligatın, 20 sayılı Hüküm usulünce uluslararası başvurunun havale
tarihinden önce Uluslararası Büroya ulaşması, ve g(iii) paragrafı usulünce
yapılan bir düzeltmenin Uluslararası Büro tarafından onaylanması gerekir.

Madde 92
Mektuplaşma
92.1 Mektup ve îmza Gereği
(a) Antlaşma ve bu Yönetmelik Maddelerinde şart koşulan
uluslararası prosedürün yürütülmesi esnasında, başvuru sahibi tarafından
teslim edilen, uluslararası buşvuru hariç, her belge, kendisi bir mektup
şeklinde değilse, bu belgeye, ilişkili olduğu uluslararası başvuruyu
belirleyen bir mektup eşlik eder. Mektup başvuru sahibi tarafından
imzalanır.
(b) Paragraf (a)'da şart koşulan gereklere uyulmazsa, başvuru
sahibi, bu uygunsuzluk hakkında haberdar edilir ve çağrıda saptanan bir
süre dahilinde eksiklikleri tamamlamaya davet edilir. Bu şekilde saptanan
süre koşullar göz önüne alındığında makul olmalıdır. Verilen süre, belgenin
verilmesine uygulanan süreden daha soıira sona ererse (ya da, bu süre, zaten
sona ermişse), çağrının postalanmasından itibaren bir aydan daha çok ve 10
günden daha az olmaz. Eğer eksiklikler çağrıda saptanan süre dahilinde
tamamlanırsa, eksiklikler dikkate alınmaz; tamamlanmazsa, başvuru sahibi
belgenin dikkate alınmadığı hakkında haberdar edilir.
(c) Paragraf (a)'da şart koşulan gereklere uygunsuzluk gözden
kaçarsa ve belge uluslararası prosedürde dikkate alınırsa uygunsuzluk
dikkate alınmaz.
92.2 Diller
(a) 55.1 ve 66.9 sayılı Yönetmelik Maddelerine ve bu Yönetmelik
Maddesinin (b) paragrafına tabi olmak kaydıyla, başvuru sahibi tarafından
Uluslararası Araştırma Kuruluşuna ya da Uluslararası Geçici İnceleme
Kuruluşuna teslim edilen bir mektup ya da belge, ilişkili olduğu
uluslararası başvuru ile aynı dildedir. Bununla beraber, eğer 12.1(c)
sayılı Yönetmelik Maddesi usulünce, ya da 55.2(a) ya da (c) sayılı
Yönetmelik Maddesi usulünce uluslararası başvurunun bir çevirisi
verilmişse, bu çevirinin dil i kullanıl ir.
(b) Bahsedilen Kuruluşun söz konusu dilin kullanımına izin vermesi
koşuluyla., başvuru sahibinden Uluslararası Araştırma Kuruluşuna, ya da
Uluslararası Geçici İnceleme Kuruluşuna yollanan bir mektup, uluslararası
başvurunun dilinden başka bir dilde olabilir.
(c) [İptal Edilmiştir]
(d) Başvuru sahibinden Uluslararası Büroya olan bir mektup
İngilizce ya da Fransızcadır.
»
(e) Uluslararası Bürodan başvuru sahibine ya da herhangi bir
ulusal Kuruma olan bir mektup ya da tebliğ İngilizce ya da Fransızcadır.
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92.3 Ulusal Kurumlar ve Hükümetler-arası Örgütler Tarafından Yapılan
Posta Sevkiyatları
Bir ulusal Kurum ya da bir hükümetler-arası örgüt tarafından
iletilen ya da nakledilen, ve Antlaşma ya da bu Yönetmelik Maddeleri
usulünce, oluş tarihinden itibaren bir süre başlatan bir durum oluşturan
bir belge ya da mektup uçak postası ile gönderilir, şu şartla ki, yüzey
postasının normal olarak postalandıktan sonra hedefine iki gün içinde
vardığı, ya da uçak postası servisinin mevcut olmadığı durumlarda, uçak
postası yerine yüzey postası kullanılabilir.
92.4 Telgraf, Teleprinter, Faks ve Diğer Cihazların Kullanımı
(a) Uluslararası başvuruyu oluşturan bir belge, ve bu başvuruyla
ilişkili herhangi bir sonraki belge ya da mektup, 11.14 ve 92.1(a) sayılı
Yönetmelik Maddelerinin koşullarının yanısıra, (h) paragrafına da tabi
olarak, mümkün olduğu oranda, telgraf, teleprinter, faks makinesi ya da
matbu ya da yazılı bir belge üreten bir başka benzer iletişim aracı ile
gönderilebilir.
(b) Faks makinesi tarafından iletilen bir belge üzerinde görülen
bir imza, Antlaşma ve bu Yönetmelik Maddelerinin amaçları doğrultusunda
uygun bir imza olarak kabul edilir.
(c) Başvuru sahibi, (a) paragrafında değinilen bir araç vasıtasıyla
bir belge gönderme girişiminde bulunursa, fakat alınan belgenin bir kısmı
ya da tümü okunmaz haldeyse ya da belgenin bir kısmı eksikse, belge, alınan
belgenin eksik veya okunamaz olduğu düzeyde alınmamış ya da gönderme
girişimi başarısız olmuş şekilde muamele edilir. Ulusal Kurum ya da
hükümetler-arası örgüt durumu başvuru sahibine en kısa zamanda tebliğ eder.
(d) Söz konusu gereğin Uluslararası Büroya tebliğ edilmiş olması ve
Uluslararası Büronun bu bilgiyi Gazete'de yayımlamış olması koşuluyla, her
ulusal Kurum ya da hükümetler-arası örgüt, (a) paragrafında değinilen
araçların herhangi biri ile iletilen bir belgenin orjinalinin ve daha önce
iletilen kısmı belirten bir refakat mektubunun gönderme tarihinden itibaren
14 gün içinde temin edilmesi gereğini getirebilir. Tebligat, bu gereğin,
bütün belgeleri mi, yoksa sadece belirli belge çeşitlerini mi kapsadığını
belirtir.
(e) Başvuru sahibi, (d) paragrafı usulünce gerekli görülen bir
belgenin orjinalini temin edemezse, ilişkili ulusal Kurum ya da hükümetlerarası örgüt iletilen belgenin çeşidine bağlı olarak ve 11 ve 26.3 sayılı
Yönetmelik Maddelerini göz önüne alarak,
(i) paragraf (d) usulünce getirilen gerekten vazgeçebilir,
ya da
(ii) başvuru sahibine, koşullar göz önüne alındığında makul ve
çağrıda saptanan bir süre dahilinde, iletilen belgenin orjinalini temin
etme çağrısında bulunur, şu şartla ki, iletilen belge hatalar içerirse, ya
da orjinalin hatalar içerdiğini gösterirse ulusal Kurum ya da hükümetlerarası örgüt, (i) ya da (ii) şıkları usulünce getirilen muameleye ek olarak,
ya da bu muamele yerine bir düzeltme çağrısında bulunabilir.
(f) Paragraf (d) usulünce bir belgenin orjinalinin temini gerekli
değilse, fakat ulusal Kurum ya da hükümetler-arası örgüt bahsedilen
belgenin orjinalini almayı gerekli görürse, (e)(ii) paragrafı usulünce
gerekli görülen bir çağrı çıkartabilir.
(g) Başvuru sahibi'(e)(i i) ya da (f) paragrafı usulünce yapılan bir
çağrıya uymazsa,
(i) ilişkili belge uluslararası başvuru ise, uluslararası
başvuru geri çekilmiş farzedilir ve alıcı Kurum bu durumu beyan eder;
(ii) ilişkili belge uluslarası başvuruyu izleyen bir belge' ise,
belge teslim edilmemiş farzedilir.
.•.•••••- >.-...
.
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(h) herhangi bir ulusal Kurum ya da hükümetler-arası örgüt,
Uluslararası Büroya, söz konusu yoldan- bu türde bir belge almaya hazır
olduğuna dair bir tebligatta bulunmadığı ve Uluslararası Büro tebligattaki
bilgiyi Gazete'de yayımlamadığı takdirde, hiç bir ulusal Kurum ya da
hükümetler-arası örgüt, (a) paragrafında değinilen bir yoldan teslim edilen
bir belgeyi almak yükümlülüğünde değildir.
,
Madde 92 2. mükerrer
Başvuru İsteği ya da Dilekçedeki Bazı Gösterim Değişikliklerinin
Kaydedilmesi
.92 2. mükerrer .1 Değişikliklerin Uluslararası Büro Tarafından
Kaydedilmesi
(a) Uluslararası Büro, başvuru sahibi ya da başvuru Kurumunun
isteği üzerine, başvuru isteğinde ya da dilekçede belirtilen aşağıdaki
hususlardaki değişiklikleri kayda geçer:
(i) başvuru sahibinin şahsı, ismi, ikameti, milliyeti ya
da adresi,
(ii) vekil, ortak temsilci ya da buluşu^yapan kişinin şahsı,
ismi ya da adresi,
(b) kayda geçme isteği aşağıdaki sürenin sona ermesinden sonra
alınırsa, Uluslararası Büro değişikliği kayda geçirmez:
(i) 39(1) sayılı Hüküm hiç bir Antlaşmaya tabi Devlet için
geçerli değilse, 22(1) sayılı Hükümde değinilen süre;
(ii) 39(1) sayılı Hüküm en azından bir Anlaşmaya tabi Devlet
için geçerli ise, 39(l)(a) sayılı Hükümde değinilen süre.

Madde 93
Kayıt ve Dosyaların Saklanması
93.1 Başvuru Kurumu
Her başvuru Kurumu, aralarında esas kopyanın da bulunduğu, her
uluslararası başvuru ya da uluslararası başvuru yerini tutan belge ile
ilişkili kayıtları, uluslararası başvuru tarihinden itibaren, ya da
herhangi bir uluslararası başvuru tarihi üzerinde mutabakata vanlamamışsa,
alınma tarihinden itibaren en azından 10 yıl saklar.
93.2 Uluslararası Büro
(a) Uluslararası Büro, her uluslararası başvurunun, tescil
kopyasını da kapsayan dosyasını, tescil kopyasının alınma tarihinden
itibaren en azından 30 yıl saklar.
(b) Uluslararası Büronun temel kayıtları süresiz saklanır.
93.3 Uluslararası Araştırma ve Geçici İnceleme Kuruluşları
Her Uluslararası Araştırma Kuruluşu ve her Uluslararası Geçici
İnceleme Kuruluşu, aldığı her uluslararası başvuru dosyasını, uluslararası
başvuru tarihinden itibaren en azından 10 yıl saklar.
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93.4 Çoğaltmalar
Bu Yönetmelik Maddesinin amaçları doğrultusunda, kayıtlar,
suretler ve dosyalar aynı zamanda, bu türde çoğaltmaların şekli ne
olursa olsun (mikrofilmler ya da daha başka çoğaltma şekilleri),
kayıtlar, suret ve dosyaların fotografik çoğaltmaları anlamına da
gel ir.
Madde 94
Uluslararası Büro ve Uluslararası Geçici inceleme Kuruluşu Tarafından
Suretlerin Tedarik Edilmesi
94.1 Tedarik Etme Zorunluluğu
Başvuru sahibinin ya da başvuru sahibi tarafından yetki verilmiş
bir kişinin isteği üzerine, Uluslararası Büro ve Uluslararası Geçici
inceleme Kuruluşu, masrafların karşılanması koşuluyla, başvuru sahibinin
uluslararası başvurusu ya da uluslararası başvuru yerine geçen belgelerin
dosyasında bulunan herhangi bir belgenin suretlerini tedarik eder.

Madde 95
Tercümelerin Temini
95.1 Tercümelerin Suretlerinin Tedarik Edilmesi
(a) Uluslararası Büronun isteği üzerine, bir belli edilmiş ya da
seçilmiş Kurum, başvuru sahibi tarafından bu Kuruma temin edilmiş
uluslararası başvurunun çevirisinin bir suretini Uluslararası Büroya
temin eder.
.(b) Uluslararası Büro, istek üzerine ve masrafın karşılanması
koşuluyla, herkese (a) paragrafı usulünce aldığı çevirilerin suretlerini
temin eder.
Madde 96
Harç Çizelgesi
96.1 Yönetmelik Maddelerine Ekli Harç Çizelgesi
15 ve 57 sayılı Yönetmelik Maddelerinde değinilen harçların
miktarları isviçre frangı cinsinden ifade edilir. Bu miktarlar, bu
Yönetmelik Maddelerine ekli olan ve bu Yönetmelik Maddeleriyle bir bütün
oluşturan Harç Çizelgesinde belirlenir.
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HARÇ ÇİZELGESİ
Harçlar

;

1. Temel Harç:
(Madde 15.2(a))
(a) uluslararası başvuru 30 sayfadan
fazla değilse
(b) uluslararası başvuru 30 sayfadan
fazla ise

2. Tayin Harcı:
(Madde 15.2(a))
(a) 4.9(a) sayılı Yönetmelik Maddesi
usulünce yapılan tayinler için

(b) Madde 4.9(b) usulünce yapılan
ve 4.9(c) usulünce tasdik
edilen tayinler için

Miktarlar

762 İsviçre frangı
762 İsviçre fransı artı
(30 sayfanın fazlası her
sayfa için 15 İsviçre
frangı)

tayin başına 185 İsviçre
f r a n g ı , şu şartla k i , Madde
4.9(a) usulünce, 10'dan
fazla yapılan t a y i n l e r b i r
tayın harcının ödenmesini
gerektirmez

tayin başına 185 İsviçre
frangı

3. Teyit Harcı:
(Madde 15.5(a))

2(b) şıkkı usulünce ödenen
tayin harçları toplamının
%50'si

4. İşlem Harcı:
(Madde 57.2(a))

233 İsviçre frangı
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