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2. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 milletvekilinin, işsizlik 
sorunu konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 230:333 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 233:234 
1. - Orman köylülerinin sorunlarının araştırılarak orman köylerinin 

kalkındırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
kurulan (10/69,118) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici 
Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye 
seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/387) 233:234 

IV. - ÖNERİLER 234 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 234:241 
1. Genel Kurulun çalışma saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden 

düzenlenmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi 234:241 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 241 
1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mah

kemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 241 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) 241 

3. - 19.6.1994 Tarih ve 544 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; Türk Patent Enstitüsü 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/224, 1/361) (S. Sayısı: 272) " 241:278,356:379 

4. - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkın
da Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim. Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu( 1/686) (S. Sayısı: 275) 278 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 279 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 279:355 
1. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun, bir çocuk 

bakımeviyle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı (7/1119) 279:280 

2. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Seydişehir Eti Alüminyum tesis
lerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
Güler'in cevabı (7/1123) 281:290 

3. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, okullarda para talep edilmesine 
ve Kandıra'da gerçekleştiği iddia edilen bir olaya ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1145) 291:292 

4. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun, İktisat Bankasının 
TMSF kapsamına alınmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1148) 293:296 
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5. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun, özel okullarda 
parasız okutulması gereken öğrenci sayısına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1149) 297:298 

6. - İstanbul Milletvekili Zeynep Damla Gürel'in, okullarda alınan 
kayıt paralarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı (7/1164) 299 
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Çelik'in cevabı (7/1166) 300 
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tında alınan paralara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı (7/1182) 301:302 

9. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, görev yeri değiştirilen 
yönetici, uzman ve öğretmenlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1186) 303:304 

10. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Talim Terbiye Kurulu 
Başkanlığında açılan soruşturmalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1192) 305:306 

11. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun, Bakırköy İlçe Mil
lî Eğitim Müdürünün başka bir göreve atanmasına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1203) 307:308 

12. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, ilköğretim öğrencilerine 
ücretsiz dağıtılan ders kitaplarından birinin kapak resmine ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1220) 309 

13. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, yoksul, zeki çocukların 
özel okullarda okutulması projesiyle ilgili yapılan hazırlıklara ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1223) 310:311 

14. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun, özel dershane ve 
öğrenci sayısına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı(7/1226) 312:313 

15. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, idarî kademedeki bazı 
atamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
(7/1229) 314:315 

16. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir-Gaziemir'in lise ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
(7/1233) 316:317 

17. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da anadolu lisesi 
binasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
(7/1249) 3 1 8 . 3 1 9 

18. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun, rektörlerle ilgili bir 
beyanına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik'in cevabı (7/1251) :p0 
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19. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, bazı sosyal tesislerin 
satılacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
cevabı (7/1252) 

20. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, BDDK tarafından el konulan 
bankaların mal varlıklarına ve yöneticilerine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1261) 

21. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, İmar Bankası ve Adabankla 
ilgili bazı iddialara, 

Garanti Bankası, Finansbank ve Dışbankla ilgili bazı iddialara, 
Dışbank'ın likidite sıkıntısından kurtulmasına, 
BDDK'nın sorunlu kredilerle ilgili çalışmalarına, 
İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 

Şener'in cevabı (7/1138,1179,1212,1213) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, muhtarların sorunlarına ve alınması gereken 

tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
Şahin cevap verdi. 

Kars Milletvekili Zeki Karabayır, Kars'ın düşman işgalinden kurtarılışının 83 üncü, 
Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan, Tekirdağ İli Saray İlçesinin düşman işgalinden kur

tarılışının 81 inci, 
Yıldönümlerine ilişkin gündemdışı birer kanuşma yaptılar. 
Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 milletvekilinin, bireysel silahlanmanın nedenlerinin 

ve boyutlarının ortaya konularak (10/133), 
Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının araş

tırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için (10/134), 
Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner

geleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüş-
melerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Vehbi Zeki Serter'in resmî 
davetine icabetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 20 nci kuruluş yıldönümü kutlamalarına 
TBMM Başkanını temsilen TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin'in katılmasına ilişkin Başkanlık 
tezkeresi, kabul edildi. 

Orman köylülerinin sorunlarının araştırılarak orman köylerinin kalkındırılması için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/69-118) esas numaralı Meclis Araştırma 
Komisyonu üyeliklerine gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler. Başkanlıkça, komis
yonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacakları gün, saat ve 
yere ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, 19.6.1994 Tarih ve 544 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
(1/224, 1/361) (S. Sayısı: 272) görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadık
larından; 

2 nci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında (1/521) (S. Sayısı: 146), 

3 üncü sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin (1/523) (S. Sayısı: 152), 

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları 
henüz gelmediğinden, 

Ertelendi. 
4 üncü sırasında bulunan, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Romanya'nın (1/614) (S. Sayısı: 227), 
5 inci sırasında bulunan, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Slovenya Cumhuriyetinin (1/616) 

(S. Sayısı: 229), 
6 nci sırasında bulunan, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Letonya Cumhuriyetinin (1/617) 

(S. Sayısı: 230), 
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7 nci sırasında bulunan, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Litvanya Cumhuriyetinin (1/618) 
(S. Sayısı: 231), 

8 inci sırasında bulunan, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Slovak Cumhuriyetinin (1/619) 
(S. Sayısı: 232), 

9 uncu sırasında bulunan. Kuzey Atlantik Antlaşmasına Estonya Cumhuriyetinin (1/620) 
(S. Sayısı: 233), 

Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarlarının, 
görüşmelerini müteakiben elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra, 

10 uncu sırasında bulunan, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderilen Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, 
(1/660) (S. Sayısı: 274) yapılan görüşmelerinden sonra, 

Kabul edilip kanuni aştı ki an açıklandı. 
İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, şahsına sataş

ması nedeniyle, bir konuşma yaptı. 
6 Kasım 2003 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.46'da son verildi. 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 
Kâtip Üye 

SadıkYakut 
Başkanvekili 

Mevlüt Akgün 
Karaman 
Kâtip Üye 

* 

Suat Kılıç 
Samsun 

Kâtip Üye 
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No. : 23 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

6 Kasım 2003 Perşembe 

Tasarılar 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile 
Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/696) (Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2003) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
ması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/697) (Plan ve 
Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2003) 

Rapor 

1.- Kocaeli Milletvekili Osman Pepe ve 23 Milletvekilinin, İzmit Büyükşehir Belediyesi Kent
sel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile İlgili İddiaların Araştırılması Amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/4) (S. Sayısı: 265) (Dağıtma tarihi: 6.11.2003) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlararası 
koordinasyon ile coğrafi ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) sözlü soru 
önergesi (6/816) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

2.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü arasındaki 
yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 4.11.2003) 

3.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü ihtiyacına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

4.- Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının asfalt ih
tiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4.11.2003) 

5.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara Öğretmenevinde kütüphane bulun
mamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 4.11.2003) 

6.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, yarı dönemi başarıyla bitiren öğrencilerin üst 
sınıfa geçebilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 
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7.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okul değiştirme cezasına yönelik düzenlemeye 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

8.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Ergene Nehrindeki kirliliğin önlenmesine yönelik çalış
malara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/823) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

9.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Muratpaşa Belediyesine tahsis
li Botanik Parkının tahsisinin kaldırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/825) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

11.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'nın Elmalı ve Korkuteli il
çelerindeki elma üreticilerinin pazar ve ürün fiyatı sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/826) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

12.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

13.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

14.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, enerji nakil hatlarından kaynaklanan orman yangınlarına 
ve tarımsal alanlardaki yangınlara müdahaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/829) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003) 

15.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı hakem hatalarına karşı işlem yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru 
önergesi (6/830) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003) 

16.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Tekel'in özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/831) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003) 

17.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbarur'un, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme kapsamın
dan çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 5.11.2003) 

18.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve 
onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Meksika'da Atatürk heykeli açılışına katılan bazı bakan
ların dönüş yolculuğuyla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1397) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Selçuklu Tıp Fakültesinin makine teçhizatı için ödenek 
konulup konulmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1398) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4.11.2003) 

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Irak'a LPG, benzin ve mazot ihracına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1399) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 
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4.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, askerlik yükümlülerinin sayısına ve bedelli askerliğin 
yurt içinde de uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1400) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

5.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının 
çıkacağı program için yaptığı afiş ve televizyon reklam ödemelerine ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1401) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

6.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, Kırıkkale'deki SSK ve Yüksek İhtisas Has
tanelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1402) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

7.- İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Irak'a yardım amacıyla örtülü ödenekten para aktarılıp ak-
tarılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1403) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

8.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Futbol Federasyonu Hukuk Kurulunun bir 
gazeteciye uyguladığı yasağa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali 
Şahin) yazılı soru önergesi (7/1404) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

9.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Sayıştay'ın 2002 Hazine İşlemleri Raporuna ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1405) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

10.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, ASKÎ'nin uyguladığı su tarifesine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1406) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003) 

11.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1407) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003) 

12.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, İMKB'nin Sivasspor'a yaptığı yardıma ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1408) (Başkan
lığa geliş tarihi: 5.11.2003) 

13.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, gazi sağlık fişlerinin toplatılmasına ilişkin Millî 
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1409) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003) 

14.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, futbol maçlarındaki şiddet olaylarını 
önlemek için alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1410) (Başkan
lığa geliş tarihi: 5.11.2003) 

15.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Sigara Fabrikası işçilerinin özelleştirme sonrası 
durumlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1411) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003) 

16.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, Antalya'da Bağ-Kur ve SSK prim borçlularının 
yeniden yapılandırma başvurularına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1412) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003) 

17.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, orman işçilerinin sosyal güvenlik ve çocuk
larının eğitim sorunlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1413) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 5.11.2003) 

18.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Petrol-İş Sendikasınca hazırlanan bir kitapçıkta yer 
alan bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1414) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 5.11.2003) 
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19.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, altın rezervine ve işletmelerine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1415) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003) 

20.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, gıda ve ilaç yapımında kullanılan bitkilerin top
lanması, alım-satımı ve ihracı konusunda sınırlamalar getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1416) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003) 

21.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.'nin kullanımın
daki boksit sahalarının özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1417) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003) 

22.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'da haşhaş ekim alanlarının daraltılmasına iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1418) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin 
sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/135) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003) 

2.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/136) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2003) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

6 Kasım 2003 Perşembe 
BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 inci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, cumhuriyetimizin kuruluşunun 80 inci yıldönümünde Erzurum gerçeğiy

le ilgili söz isteyen, Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'ya aittir. 
Buyurun Sayın Ilıcalı. (Alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, Cumhuriyetimizin 80 inci yıldönümünün kutlan

dığı günümüzde, Erzurum ilinin içinde bulunduğu sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin 
gündemdışı konuşması 

MUSTAFA ILICALI (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçtiğimiz hafta, cum
huriyetimizin 80 inci kuruluş yıldönümünde -belki, bazı vekillerimizin bilgisi vardır- Erzurum'da, 
yoğun bir kar yağışı nedeniyle bir afet oluşmuş, elektrikler kesilmiş, sular akmamış, fırınlarda ek
mek çıkmamış; bu konuyu Meclisimizin gündemine taşımak için söz aldım; bu vesileyle, hepinizi 
saygılarımla selamlıyorum. Bana bu imkânı veren Başkanlığımıza da, teşekkürlerimi sunuyorum. 

Cumhuriyetin 80 inci yıldönümünde, tabiî ki, böyle bir afetle karşılaşılması oldukça önemli. Doğu 
Anadolu gibi bir yerin bu kadar önemli bir sorununu dile getirirken, tüm muhalefet ve iktidar millet
vekillerinin beni dinleyeceğini düşünüyorum. Burada, bu 5 dakikalık süre içerisinde, ülkemizin... 

Sayın Başkanım, bu... Yani, konuşamıyorum. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda uğultu var; hatip arkadaşımız sesinin duyul

madığından şikâyetçi. 
Buyurun. 
MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çok önemsediğim, sizin 

de mutlaka önemsediğinizi düşündüğüm, Doğu Anadolumuzdan, sadece bir ilin sorunlarını biraz 
sonra anlatacağım; ki, her ilin başına aynı sorunlar gelebilir. Şu anda, Erzurum halkı televizyona 
kilitlenmiş, sorunlarımız Meclise taşınacak, hükümetimiz ne diyecek, muhalefetimizin görüşü ne 
olacak diye bizi izliyor. Onun için, istirhamım, bize, dikkatli bir şekilde 5 dakikanızı verirseniz, her
halde, sadece beni değil tüm Doğu Anadoluyu sevindirmiş olursunuz. 

İşte, cumhuriyetin 80 inci yıldönümünde, bazı konular gündeme çıkarken, maalesef, Erzurum 
gerçeği kamuoyunun gözlerinden kaçtı. Oradaki vatandaşlar, elektrik kesintisi nedeniyle, suların 
kesilmesi nedeniyle perişan oldular; haberleşmeleri kesildi, elektrik kesildi, su kesildi, ekmek çık
madı. Nüfusun büyük bir çoğunluğu zaten yoksulluk sınırında yaşarken, yani, burada büyük bir 
çoğunluk ekmekle beslenirken, fırınlardan onu da alamadı. 
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Bu arada, tabiî ki, bizim Erzurum'da, kar, diğer yıllara göre kırk gün önce yağdı, metrekareye 
56 kilogram su düştü. Şimdi, diyeceksiniz ki, bu olumsuz koşullardan dolayı mı Erzurum'da bu 
durum meydana geldi? Yine, üzülerek söylüyorum, 80 inci yıldönümümüzde, iyi 
yönetilemediğimiz için -bu bir gerçektir- enerji nakil hatları karın ağırlığıyla beraber yıkıldılar, kısa 
devre oluştu. Tabiî ki, bunların yıkılmaması lazımdı, bunların inşa edilirken daha iyi, dikkatli bir 
şekilde kontrol edilmesi lazımdı. Ayrıca da, neden hatlar yeraltında değil de, yüzde 80'i hava? Diğer 
illerde bunlara baktığımız zaman, batıdaki illerimizde, Aydın'da, Bursa'da, Denizli'de, Antalya'da 
yeraltı hatların oranlan yüzde 80'e ulaşırken, ilimizde yüzde 20, Doğu Anadolu'nun diğer illerinde 
de bundan bir farkı yok. Sonuçta, yaşadığımız bu afeti, Erzurum Valiliğimiz, oluşturduğu bir kriz 
masasıyla, en sonunda 4 Kasım 2003 tarihinde Başbakanlık Acil Destekleme Fonuna bildirdi. İlk 
tespitlere göre, yaklaşık 4 trilyon liralık bir zararımız söz konusu oldu; tabiî, buna, çiftçilerin gör
düğü zarar dahil değildir; çünkü, ilk ürün kar altında kaldığı için alınamadı. Bunun, mutlak surette 
afet kapsamına alınması gerektiğini düşünüyorum. Şu şekilde: 7269 sayılı Kanunun 1 inci mad
desine göre, bu afet genel hayata etki ettiği için, sayın hükümetimiz bu afeti mutlaka bu kapsamda 
değerlendirecektir. 4864 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre de, afete maruz kalan yörelerdeki 
belediyeler ile özel idarelere, maruz kaldıkları hasar ve tahribatları gidermek amacıyla gerekli 
ödemenin yapılması gerekir. 

Tabiî "Erzurum'da meydana gelen olay, kar yağışından ileri gelmiştir" derken, burada sadece Er
zurum'u dile getirmiyorum. Doğu Arıadolunun hangi ilinde bu durum olsa aynı konuyla kar
şılaşacağız. Burada dikkat çekmek istediğimiz konu şudur: Doğu Anadolu Bölgemizi bir bütün olarak 
ele aldığımızda, kalkınmışlık yönünden diğer bölgelere göre çok gerisinde olduğunu göreceğiz. 

Ne yapmamız gerekiyor; biz, bunun için, milletvekili olur olmaz, hemen, muhalefetiyle ik
tidarıyla Doğu Anadolunun tüm milletvekillerini bir araya getirerek; acil çözümlerimiz ne olabilir. 
hükümet programına, Acil Eylem Planına bakarak, bir koordinasyon sağlayarak bazı çalışmaları 
hızlandırabilir miyiz diye düşündük. Kısacası, ulaşım yönünden bakıyoruz, enerjinin kullanımı 
yönünden bakıyoruz, hangi kriterlere bakarsak bakalım, kalkınmışlık yönünden çok geride ol
duğumuz açık bir gerçek. Dolayısıyla, Türkiye'nin geneline göre yapılan bütün yatırımların, Er
zurum için veya bir Kars için, bir İğdır için, bir Ardahan için iki kat yapılması lazımdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ilıcah, konuşmanızı toparlayabilir misiniz. 
MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Bu bölgemizde, fert başına düşen millî gelir, Türkiye or

talamasının yarısı kadar olduğuna göre, bölgemize farklı bakılması gerekiyor. Tabiî, hükümetimizin 
bölgemize vermiş olduğu önemin somut bir göstergesi olarak, 23 Temmuzda Bakanlar Kurulu Er
zurum'da toplandı. Biz, bu toplantıdan önce sayın bakanlarımıza, Doğu Anadolu Bölgesi sosyal ve 
ekonomik kalkınma modeli olarak bir öneri sunduk. Buradaki öneri, sadece Erzurum için değil, tüm 
Doğu Anadoludaki iller için önemli. Burada, bütün sektörler için önerilerimiz somut biçimde 
bakanlarımıza sunulmuştur. Bunların bir an önce hayata geçmesiyle beraber, buradaki standartlar da 
kısa bir sürede yükselecektir. 

Bu vesileyle söz almışken. Başkanımın da sabrını zorlamadan, bu sosyal ve ekonomik kalkın
ma modelinden birkaç maddeyi, izninizle burada sıralamak istiyorum. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında, ulusal kaynakların en yüksek ekonomik ve 
sosyal faydayı sağlayacak şekilde geliştirilmesi, bölgelerarası dengesizliklerin en aza indirilmesi 
temel amaç olarak saptanmıştır. 

Bölgesel gelişme politikalarının uygulanmasında sürdürülebilecek bölgelerarası bütünleşme. 
sosyal ve ekonomik dengelerin sağlanması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, fırsat eşitliği, sosyal ve 
kültürel gelişme amaç edinilmelidir. Bu geri kalmışlığın kısa sürede kapanması için büyük adım
lara, dev hamlelere ihtiyaç vardır. Bölgeye girişimci çekmek için, şu anda Meclis gündeminde olan 
teşvik yasasının da en kısa zamanda çıkacağını umuyoruz. 
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Mevsim şartlarına bağlı olarak inşaat süresi çok kısa olan bölgemizde yatırımların kısa sürede 
tamamlanması için, yatırım bedelinin inşaat mevsimine göre dağıtılması oldukça önemlidir. 

Yine, kış şartlarının elverişsiz ve uzun olması sebebiyle, kamu personelinin bölge dışına tayin 
yaptırmak için yoğun çaba sarf ettikleri bilinen bir gerçektir. Burada zaten yetersiz olan özellikle 
teknik ve sağlık personelinin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Sağlık personeli için bir çözüm getirildi, sözleşmeli kadro; 

teknik personel için de aynı çözümün bulunması gerekmektedir. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ilıcalı. 
MUSTAFA ILICALI (Devamla) - 1 dakika, Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Maalesef, Sayın Ilıcalı; bugün, önemli kanun tasarıları gündemde. 
MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Çok büyük bir bölge Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Dün istismar edildi bu konular Sayın Ilıcalı; lütfen, buyurun... 
MUSTAFA ILICALI (Devamla) - Hepinizi saygılarımla selamlarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ilıcalı. 
Gündemdışı ikinci söz, İstanbul'da var olan yoksulluk ve işsizlik sorunuyla ilgili söz isteyen, 

İstanbul Milletvekili Hasan Aydın'a aittir. 
Buyurun Sayın Aydın. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
2. - İstanbul Milletvekili Hasan Aydın'ın, İstanbul İlinde yaşanan yoksulluk ve işsizlik sorun

larına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması 
HASAN AYDIN (İstanbul) - Sayın Başkan, böyle bir imkânı verdiğiniz için teşekkür 

ediyorum. Sizin disiplininize de uymaya çalışacağım; uymazsak da bir anlamı yok; çünkü, 
konuşamıyoruz. Ayrıca, haklısınız. 

Sevgili arkadaşlarım, belki, günümüzde, ikili ilişkilerde hepimizin çok düzenli olarak konuş
tuğu ve şikâyetçi olduğu, ama, her ne hikmetse, Parlamento gündemine en az taşınan, belki, taşın-
sa da bir fayda bulamayacağımızı düşündüğümüz bir temel nokta olan, Türkiye'de, ama, özellikle 
de İstanbul'da işsizlik konusunu bu Parlamentonun gündemine taşımayı önemli bir görev saydım. 

Şöyle bir inceledim; Türkiye'de 10 000 000 insan günde 1 dolarla geçiniyormuş, 20 000 000 
insan da günde 2 dolarla; yani, Türkiye'de, yaşam zorluklarını bir Marlboro sigarası parasıyla aşarak 
kendisini ayakta tutmaya çalışan 20 000 000 civarında insan var ve Türkiye'de, çalışması gereken 
nüfusun sadece yüzde 46,5'i çalışıyormuş; bunlar istatistikî araştırmalar. Avrupa'nın en fazla işsiz
lik sorunu yaşanan ülkesi İspanya'da bu oran yüzde 55 civarında. 

Değerli arkadaşlarım, geriye kalan kısmımızın çalıştığını ifade etmek belki mümkün. Onları da 
çalışıyor farz etmek mümkün değil; çünkü, çalışan nüfusumuzun yüzde 52'si herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumuyla herhangi bir ilişki içerisinde değil. İşsizler arasında 25 yaşın altındaki işsizlerin 
oranı daha çok da yüksekokul mezunu. Bir bakıma, Türkiye'de, tahsil yapmış olmak, üniversiteyi bitir
miş olmak bir dezavantaj noktasına gelmiş bulunmaktadır. Türkiye'nin manzarası bu. Türkiye'nin 
manzarasından İstanbul'a inmeden önce, sanki, Türkiye'de işler çok iyi gidiyormuş diye ya da öyle bir 
manzara görünüyormuş gibi, 2004 yılında vergi harçları yüzde 85, cezalar da yüzde 28,5 artacak. 

Değerli arkadaşlarım, eğer, bir toplumda, toplumların bireylerinin, unsurlarının umudu yoksa, 
geleceğe güzel bir şekilde bakma şansları yoksa, geleceğin planını yapamıyorlarsa, o zaman, o ül
kede, mutluluktan, refahtan söz etmek ya da ülkede sorunların ortadan kalktığını, durumun düzel
diğini ifade etmek mümkün değil. İşsizlerin ötesinde, çalışanların hiçbiri yaşam güvencesi 
taşımıyor. Bugün, Türkiye'de, çalışan insanların hemen tamamı, acaba yarın benim halim ne olacak 
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diye düşünmekte; ama, öte taraftan, milyonlarca işsizin gerekçesini, yeri geldiğinde, Sayın Baş
bakanımız çalışanlara çatarak "siz, bu kadar işsiz sokaktayken neden zam istiyorsunuz" diyerek, 
sanki çalışan insanların yüzünden bu kadar milyonlarca insan, işsiz varmış gibi... Üstüne üstlük, bir 
de, böyle bir ortamı, yoğun bir işsizlik ortamını fırsat bilen ve Türkiye'de, çok az da olsa, birkısım 
kötü özellikteki işverenlerin de fırsatçılığı, sorunu daha da artırmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, İstanbul öyle bir kent ki, yüzde 1 zengini var -yine bir istatistik çıkarmış
lar- Anadolu'nun bütün millî geliri, İstanbul'daki o azınlık gelirleri kadar değil; ama, dağı taşı altın 
olan İstanbul'da, her dağın, her sokağın ortası bir dert küpü. Belki, İstanbul, Türkiye'nin genel 
mozaiği, genel bir resmi gibi. İstanbul'da bugün insanlar çöpten besleniyor. 

İstanbul'da insanlar pazarlarda çürük domatesleri toplama fırsatı bile bulamıyor artık. Köyler
den erzaklarını taşımanın yoğunluğu artmış durumda. Eğer, aile dayanışması olmasa, herhalde, İs
tanbul, Türkiye'nin isyan eden en büyük kentlerinden birisi olur. Evsizlerin sayısı artıyor; ama, daha 
da acısı, hiçbirimizin görmek istemediği bir resim var ki, gerek Anadolu yakasında gerek Avrupa 
yakasında otomobilinize bindiğinizde, yol kenarlarında 20-22 yaşlarında canlarını pazarlayan kız
larımızı, her saniye, her metrede görmeniz mümkün. Türkiye'nin hali bu!.. Türkiye'de, genç kız
larımız, çocuklarına süt verebilmek için, annelerine ekmek taşıyabilmek için kendilerini pazara sür
me noktasına gelmişlerdir. Sadece bununla da değil, İstanbul'da artık insanlar -eskiden kadınlar için 
geçerliydi- erkekler bile sokağa çıkma noktasında sıkıntı yaşamaktadır; çünkü, sokağa çıktığınızda 
herhangi bir güvenceniz söz konusu değildir. O küçücük küçücük evlatlarımızın gruplar halinde bali 
koklayarak dolaştıklarını, uyuşturucunun artık sokaklarda alenî bir hale geldiğini, burada, Büyük 
Millet Meclisi önünde dile getirmenin galiba bir görev olduğunu ifade etmeliyim. 

İstanbul'da müthiş derecede iş varmış gibi, bir de İstanbul'da yabancı işçiler sorunu var. Ak
saray meydanına gittiğinizde, onlarca, yüzlerce inşaata gitmek için sıra bekleyen ve günde 2 000 
000-3 000 000 liraya çalışmak için, Romanyalı ve Balkan ülkelerinden gelen işçilerin birbiriyle 
yarıştığı bir manzarayı daha İstanbul'da yaşamaktasınız. 

Değerli arkadaşlarım, belki burada ifade etmem gereken en önemli nokta şu: Bir yılı geride 
bıraktık; Türkiye'nin çok temel bir sorunu var, Türkiye'de işsizlik var, Türkiye'de insanlarımız aç. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HASAN AYDIN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Aydın. 
HASAN AYDIN (Devamla) - Eğer bir ülkede insanlar açsa, eğer bir ülkede insanlar mutlu 

değilse, eğer bir ülkede, 20 yaşında, 25 yaşındaki gençler annelerinin, babalarının yüzlerine 
bakamaz hale gelmişlerse, eğer bir ülkede devlet kendi vatandaşlarına zekât verme noktasına gel
mişse, eğer bir ülkede sadece ramazanlarda -neyse ki, onu yapabiliyor ve başarabiliyoruz- iftar 
yemekleri veriyor, ama, sahurda insanların ne yaptığını bilmiyorsak, o zaman, geride bırakmış ol
duğumuz bir yıl içerisinde insanlarımızın sorunlarıyla ilgilenme hususunu eksik bırakmışız demektir. 

Özellikle de, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili arkadaşlarıma bir şey söylemek isterim: 
Adalet ve Kalkınma Partisi büyük bir destek alarak iktidara geldi. En temel sorun da işsizlikti. Yani, 
bu işsizleri, Adalet ve Kalkınma Partisinin yarattığını söylemek elbette haksızlık olur; ama, bu bir yıl 
içerisinde bu işsizlerin sayısı azalması gerekirken, Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidar olduğu bir yıl 
içerisinde işsizlik oranı, cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına çıkmış, resmî rakamlar, yüzde 12,5. 

Değerli arkadaşlarım, bu rakamlar, size bağlı olarak çalışan kurumlardan gelen rakamlar. Öy
leyse, Adalet ve Kalkınma Partisindeki arkadaşlarımızın... En çaresiz olduğumuz, insanlarımızın 
birçok işini görebilmekteyiz; ama, maalesef, insanlarımız iş dedikleri zaman sırtımızı dönmek 
durumunda kalmaktayız. Sadece üç beş yakınımıza iş bulmak iş bularak toplumun sorununu azalt
mak mümkün değil. Bir taraftan böyle sorunlar var; kamu kurumlarında oldukça kadro şişkinliği var 
diyoruz; ama, Millî Eğitim Bakanımız, yine, bir çırpıda "atama ve görevlendirme" adı altında kad
rolarını atayabilmekte; onlarca insanı sokağa koyabilmektedir. 
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Ben, böylesine önemli bir sorunu çözemezsek -Adalet ve Kalkınma Partisinin en önemli prob
lemi- Türkiye'de açlığın, sıkıntının, mutsuzluğun ve işsizliğin bizim tümümüzü etkileyebilecek 
boyutta sorun olacağına inanıyorum. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aydın. 
Gündemdışı üçüncü söz, Malatya Tekel Sigara Fabrikası ve Tekelin sorunlarıyla ilgili söz is

teyen Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'a aittir. 
Buyurun Sayın Kılıç. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
3. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'in, Malatya Sigara Fabrikasının sorunlarına ve 

Tekelin özelleştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakam Kürşad Tüzmen'in cevabı 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Malatya Tekel Sigara 

Fabrikasının durumu ve Tekelin özelleştirilmesi hakkında görüşlerimi açıklamak üzere söz almış 
bulunmaktayım; Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemizin en önemli ekonomik varlıklarından birisi olan Tekelin özelleştirilmesiyle ilgili tek
lifler, Özelleştirme İdaresi tarafından dün açıklandı. Bu açıklamaya göre, Tekelin sigara bölümüne 
verilen en yüksek teklif 1 150 000 000 dolar, alkollü içkiler bölümüne verilen en yüksek teklif ise 
292 000 000 dolardır. Yapılan bu açıklamadan sonra, Özelleştirme İdaresi Başkanı, verilen bu 
fiyatın Tekelin değerinin çok altında olduğunu söylemiştir; ancak, ihale komisyonunun kararını ser
bestçe takdir edeceğini de belirtmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Tekelin 2002 yılı hâsılatı 4,5 katrilyon TL olup, günlük 17,4 trilyon TL 
Tekelin kasasına girmektedir. 2002 yılı kârı 318 triiyon TL'dir. Tekel, 29 000 kişiye iş imkânı sağ
lamaktadır; 402 000 tütün üreticisi ailenin, yani, ortalama 2 500 000 kişinin ekonomisine katkı yap
maktadır. 

Ülkemiz ekonomisinde hayatî konuma sahip bulunan, deyim yerindeyse, altın yumurtlayan 
tavuk konumundaki Tekel, haraç mezat satılmaya çalışılmaktadır. Tekelin mevcut fabrikalarının, 
sigara ve alkol fabrikalarının bulundukları şehirlerin en merkezî ve en değerli yerlerindeki ar
salarının değeri milyarlarca doları bulmaktadır; ancak, cumhuriyetin birikimleriyle oluşturulmuş bu 
değerler, yabancı alkol ve sigara tekellerinin çabası, Türkiye'deki işbirlikçilerin desteğiyle, yok 
pahasına satılmaya çalışılmaktadır. Bunun için de, 2001'den bu yana, Tekelde üretimde ve pazar
lamada oynanan oyunlarla, Tekelin üretiminin azalmasına ve pazar payının daraltılmasına çalışıl
mıştır. Bununla ilgili olarak, Malatya Yaprak Tütün Fabrikasında oynanan oyunları dikkatinize sun
mak istiyorum. 

Malatya Sigara Fabrikasında, 2002 yılı başında, çalışan 1 100 kişiden, en önce elektrikçi, elek
tronikçi. kazancı, makine ustası gibi kalifiye elemanlardan başlamak üzere, büyük bölümü emek
liye sevk edilerek, çoğu vasıfsız 450 kişi kalmıştır. Kalanların bir kısmı da kasım ve aralık ayında 
emekliye sevk edilerek, fabrika tümüyle çalışamaz duruma getirilmek istenmektedir. Şu anda, 37 
adet makinenin 22'si kapatılmış, günlük 50-60 tonluk sigara üretimi 10-15 tona düşmüştür. Bu 
üretim de, kalan işçilerin özverili çabalarıyla sağlanmaktır. 

Bu da yetmezmiş gibi, yine, üretilen sigaralar maliyetine fiyatlarla, Pazarlama ve Dağıtım Baş
müdürlüğüne fatura edilmekte, Başmüdürlük ise, yüksek fiyatla bu ürünleri piyasaya sürmektedir. 
Gönderilen genelgelerle, muhasebe oyunlarıyla, fabrika zararda, Pazarlama ve Dağıtım Başmüdür
lüğü ise kârda gözükmektedir. Amaç, günlük cirosu 2,5-3 trilyon lira olan fabrikayı, üretim 
yapamayan, zarar eden bir konumda göstererek, Tekelin ucuza kapatılmasına kılıf uydurmaktır. 
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Sayın milletvekilleri, bizler, büyük bir tarihî sorumluluk altındayız. Önümüzde iki seçenek 
bulunmaktadır; ya IMF direktifleri doğrultusunda yabancı tekellerin ve onların yerli işbirlikçilerinin 
ülkemiz kaynaklarını yok pahasına ele geçirmesine seyirci kalarak onlardan yana olacağız ya da 
bizleri buraya gönderen halkın çıkarlarının yanında yer alacağız. Bu iki seçenek içinde, inanıyorum 
ki, gerek Cumhuriyet Halk Partili gerekse Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili arkadaşlarım ikin
ci seçenekten yana tavır alacaklardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tekelin özelleştirilmesiyle, maliyemiz, altın yumurtlayan 
tavuğu keserek büyük ve sürekli bir gelirden mahrum kalacaktır. Geçimini tütün üretiminden sağ
layan 402 000 tütün üreticisi aile mağdur olacaktır. Tekel işyerlerinde çalışan 30 000 kişi işini kay
bederek işsizler ordusuna katılacaktır. Tekeli ele geçirecek yabancı tekeller, kâr hırsıyla genç 
nüfusumuzu sigara ve içkiye özendirerek, insanlarımızın sağlığını riske atacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kılıç, konuşmanızı toparlar mısınız. 
Buyurun. 
MUHARREM KILIÇ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, biz Cumhuriyet Halk Partili millet

vekilleri olarak seçildiğimizden bu yana, gerek soru önergeleriyle gerekse araştırma önergeleriyle 
bu sorunu Yüce Meclisin gündemine taşıdık. Tütün Yasası Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
görüşülürken, şu anda İktidar Partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisinden seçilen pek çok millet
vekili arkadaşımız da benzer görüşler sergilemişlerdir. Örneğin, Sayın Eyüp Fatsa, bu yasanın sos
yal hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığını, tütün üreticisini yok edecek olan bu yasanın IMF 
dayatmasıyla millî irade baskı altına alınarak çıkarıldığını belirtmektedir. Yine, Sayın Mahmut Gök
su arkadaşımız, Tütün Yasasının Türkiye pazarını ele geçirmek isteyen sigara tekellerinin baskısıy
la çıkarılmak istendiğini, halkımızın sağlığı feda edilerek, sigara tekellerinin pazarı olacağımızı ve 
dışarıya her yıl milyarlarca dolar ödeyeceğimizi belirtmektedir. Yine, Sayın İsmail Özgün ar
kadaşımız "tütün üreticisinin ahım almayalım, bu vebalin altından kalkmamız zordur" demektedir. 
Bu görüşlere aynen katılıyorum. Bu arkadaşlarımızın "dün dündür, bugün bugündür" zihniyetinde 
olacağına da inanmak istemiyorum. 

Bu nedenle, gelin, parti ayırımı yapmadan, hep beraber, Tekel olayını enine boyuna araştırarak 
sağlıklı bir sonuca ulaşalım. Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu araştırma önergelerini hız
landıralım. Tütün Yasasını yeniden ele alalım. Ben, Yüce Meclisin bu hususta sağduyulu dav
ranacağına inanıyorum. 

Bu düşüncelerle, Yüce Heyete saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
Gündemdışı konuşmaya Hükümet adına Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen cevap verecektir. 
Buyurun Sayın Tüzmen. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Malatya Milletvekili Sayın Muharrem Kılıç'ın Malatya Tekel Sigara Fabrikası hakkındaki gündemdışı 
konuşmasına cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Malatya Sigara Fabrikasında sigara üretimine 1977 yılında başlanılmıştır. Söz konusu fab
rikamızda halen Kısa Maltepe, Kısa Samsun ve Birinci markalı sigaralar üretilmektedir. 

30.9.2003 tarihi itibariyle, yaklaşık 718 işçiyle, iki vardiyada, günde 23-24 ton sigara üretimi 
yapılmakta olan Malatya Sigara Fabrikası ndaki işçi sayısı, ekim ayındaki emeklilikler nedeniyle 
490 kişiye inmiş bulunmaktadır. 

- 2 2 8 -



T.B.M.M. B : 15 6 . 11 . 2003 O : 1 

Malatya Sigara Fabrikası, Tekel Genel Müdürlüğünün önemli fabrikalarından birisidir. Bu 
nedenle, gerek işçi sayısının yeterli seviyeye çıkarılması gerekse teknik ve idarî personelle takviyesi 
yönünde önlemlerin alınması cihetine hızla gidilmektedir. 

Malatya Sigara Fabrikasının üretimdışı bırakılması yönünde bir çalışma söz konusu değildir. 
Aksine, Malatya Sigara Fabrikasında üretimin daha verimli ve rantabl bir şekilde sürdürülmesi 
yönünde gayretler sürdürülmektedir. 

Malatya Sigara Fabrikasında üretim kayıplarının azaltılması, işçilerimizin daha sağlıklı bir or
tamda çalışmalarının temini amacıyla 2003 yılında yaklaşık 2 trilyon lira harcama yapılarak, toz 
toplama ünitesi yapılmış bulunmaktadır. 

Bu çerçeve içerisinde, Tekelin sigara bölümü, özelleştirme kapsam ve programında olmakla 
birlikte, bugün itibariyle özelleştirme sürecinde gelinen nokta da dikkate alınarak, diğer tesislerde 
olduğu gibi, güzide fabrikalarımızdan biri olan Malatya Sigara Fabrikasında da, iyileştirme çalış
malarıyla hem kaliteyi hem de üretim miktarını artırmak suretiyle Malatya ve yöre ekonomisine en 
yüksek seviyede katkı sağlanmaya devam edilecektir. 

Teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
2 adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
I. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin 

sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde kalkınmanın temel taşlarından olan organize sanayi bölgelerinin sorunlarının tespit 

edilerek, çözüm yollarının bulunması amacıyla, Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
1.- Ahmet Küçük 
2.- Özlem Çerçioğlu 
3.- Haluk Koç 
4.- Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
5.- Ramazan Kerim Özkan 
6.- Mustafa Gazalcı 
7.- Erdal Karademir 
8.- Ali Oksal 
9.- Yüksel Çorbacıoğlu 
10.- İzzet Çetin 
11.- Mehmet Boztaş 
12.- Mehmet Vedat Melik 
13.- Halil Ünlütepe 
14.- Necdet Budak 
15.- Salih Gün 
16.- Yaşar Tüzün 
17.- Zeynep Damla Gürel 
18.- Mehmet Semerci 

(Çanakkale) 
(Aydın) 
(Samsun) 
(Malatya) 
(Burdur) 
(Denizli) 
(İzmir) 
(Mersin) 
(Artvin) 
(Kocaeli) 
(Aydın) 
(Şanlıurfa) 
(Afyon) 
(Edirne) 
(Kocaeli) 
(Bilecik) 
(İstanbul) 
(Aydın) 
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19.- Tuncay Ercenk (Antalya) 
20.- V. Haşim Oral (Denizli) 
21.- Kemal Sağ (Adana) 
22.- Esat Canan (Hakkâri) 
23.- Atilla Başoğlu (Adana) 
24.- Rasim Çakır (Edirne) 
25- Orhan Ziya Diren (Tokat) 
Gerekçe: 
Ülkemizin kalkınma hamlesinin atılım merkezleri, yakın zamanlarda Anadolu'nun muhtelif 

yerlerinde kurulmuş ve kurulmakta olan organize sanayi bölgeleridir. 
Organize sanayi bölgeleri uygulamalarının başlatılmasındaki temel amaçlar, sanayiin disipline 

edilmesi, şehirlerin planlı gelişmesine katkıda bulunma, birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan 
ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla üretimde 
verimliliğin ve kâr artışının sağlanması, sanayiin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması, tarım 
alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi, sağlıklı, ucuz, güvenilir altyapı ve ortak sos
yal tesisler kurulması, müşterek arıtma tesisleriyle çevre kirliliğinin önlenmesi şeklinde sıralanabilir. 

Düzenli kentleşme, sağlıklı çevre ve sanayileşmiş Türkiye idealinin omurgası olan "Türkiye 
OSB Projesi" sanayicilerimizin entegre ve rekabet edebilir ortamlarda organize edilmeleriyle, çağ
daş medeniyet hedefine ulaşmakta çok önemli bir görev üstlenmiştir. Uygulanan projeler ve destek
lerle, Anadolu'nun dört bir yanında ortaya çıkan Anadolu kaplanlarıyla birlikte, sanayi atılımı ger
çekleştirilmiştir. 

Gerçekleştirilen tüm sanayi atılımları ve organize sanayi bölgelerine yıllardır yapılan büyük 
yatırımlar görmezden gelinerek, OSB'lere uygulanan teşvikler kaldırılarak, OSB'ler yok edilmeye 
çalışılmaktadır. 

Türkiye'nin bütün OSB'lerinde yüzde 100 olan yatırım indirimi yüzde 40'lara indirilmiş, OSB 
yönetimlerince bedeli ödenen trilyonluk enerji nakil ve dağıtım tesislerine rağmen, OSB'lere 
tanınan yüzde 5 ucuz enerji uygulaması kaldırılmıştır. 

Ülkemizin dört bir yanında, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen önemli bir 
sayıda istihdam yaratan OSB'ler, bir yandan yaşam mücadelesi vermeye çalışırken, bir yandan da 
hükümetin uyguladığı politikalarla ciddî engellerle karşılaşmaktadırlar. Bu engeller, OSB'lerde geçmiş
te yapılan yatırımların üretime dönüşmemesine ve yeni yatırımların yapılamamasına neden olmaktadır. 

Bu doğrultuda, kalkınma ve gelişmenin temel kaleleri olan OSB'lerin sorunlarının çözülerek, 
yeni Anadolu kaplanlarının yaratılması için bir Meclis araştırması açılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
2. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizin yaşamakta olduğu en büyük sorunlardan birisi de işsizliktir. Bugün, ülkemizde, 
hemen her ailede bir işsiz bulunmaktadır. İşsizlik, sadece ekonomik alandaki bir kayıp unsuru ol
mayıp derin sosyal sorunlara yol açan bir olgudur. 

- 2 3 0 -



T.B.M.M. B : 15 6 .11 . 2003 O : 1 

Ülkemizde, 1980'den beri uygulanagelen liberal piyasa ekonomisinin işsizliğin boyutlarını 
daha da artırdığı görülmektedir. Özelleştirme uygulamaları, sendikasızlaştırma çabalan ve düşük 
ücret politikaları istihdam artışını sağlamamış, işsizliği artırmıştır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün verilerine göre, işsizlik oranı yüzde 10, eksik istihdam, yani giz
li işsizlerin oranı ise 4,6'dır. Böylece, resmî kayıtlardaki işsizlik oranının yüzde 15'e yaklaştığı or
taya çıkmaktadır. 

Son yıllardaki krizlerle birlikte, toplam istihdam önemli ölçüde azalmıştır. 2000 yılında 20 600 
000 olan istihdam, 2001 yılında 20 400 00'e, 2002 yılında 20 300 000'e düşmüş ve halen de bu 
seviyesini korumaktadır. 

Bu rakamlar resmî kayıtlar olup, gerçek hayattaki durum çok daha vahimdir. Tarım sektöründe 
yılın belli dönemlerinde çalışan köylüler, çeşitli alanlarda mevsimlik olarak çalışanlar ve iş bulamayıp 
aramaktan vazgeçenler kayıtlara alınmamaktadır. Gizli işsiz denilen fiilî işsizler de hesaba katıldığın
da, işsizliğin gerçek boyutunun aktif nüfusumuzun neredeyse üçte l'ine ulaştığı görülecektir. 

Ülkemizdeki istihdam artışı, nüfus artış hızının gerisinde kalmakta, bu da stoktaki işsiz mik
tarını artırmaktadır. Yapılan hesaplamalar mevcut durumun sürmesi halinde ülkemizdeki işsizlik 
oranının 2010 yılında 2'ye katlanacağını ortaya koymaktadır. 

Önemli bir diğer olgu da son yıllarda kentlerdeki eğitimli gençler arasındaki işsizliğin yüksel
miş olmasıdır. Eğitimli işsiz gençlerin oranı ülke ortalamasının üzerindedir ve neredeyse üçte 1 
oranına yaklaşmaktadır. 

Ülkemizde istihdam ve işsizlik konularında ciddî yapısal sorunlar yaşanmaktadır. Kayıtdışı 
olarak çalışanların sayısının 3 500 000'i bulduğu tahmin edilmektedir. 

Uzun bir gecikmeyle de olsa çıkarılmış olan İşsizlik Sigortası kapsam ve ödentilerinin yetersiz 
olması nedeniyle ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Ücret üzerindeki istihdam vergilerinin yüksekliği 
de işsizliği artıran bir diğer faktördür. Türkiye, bu bakımdan 30 OECD ülkesi içerisinde ilk sıralar
da yer almaktadır. Kayıtlı çalışanlar üzerindeki yüklerin artması, kayıtdışı istihdamın artmasına ve 
kayıtdışı ekonominin büyümesine yol açmaktadır. Bu da zincirleme bir şekilde sosyal güvenlik 
kurumlarının özellikle SSK'nın açıklarını artırmaktadır. 

İşsizlik, aynı zamanda yoksulluk anlamına da gelmektedir. Ülkemizde, çalışan 1 kişi, ortalama 
3,63 kişiye bakmaktadır; AB'de bu oran 2,52'dir. 

Paradan para kazanmayı özendiren rant ekonomisi uygulamaları reel sektörü geriletmekte, sos
yal politikaları azaltmakta ve insan unsurunu ikinci plana atmaktadır. İnsanları sadece işgücü olarak 
görmek Anayasamızdaki sosyal devlet anlayışıyla ve çağdaş sosyal anlayışla da bağdaşmamaktadır. 

Türkiye Avrupa Birliğine girmek istiyorsa, siyasî kriterlerin yanı sıra ekonomik ve sosyal alan
daki eksiklik ve düzenlemelerini de gerçekleştirmek durumundadır. 

Bu noktalardan hareketle, ülkemizdeki işsizliğin boyutlarının, nedenlerinin, niteliğinin. 
ekonomik ve toplumsal tahribatlarının araştırılması ve çözüm yollarının belirlenebilmesi için 
Anayasanın 98, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince 
Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1 - Orhan Eraslan (Niğde) 
2 - Feramus Şahin (Tokat) 
3 - Zekeriya Akıncı (Ankara) 
4 - Muharrem Doğan (Mardin) 
5 - Abdurrezzak Erten (İzmir) 
6 - Enver Öktem (İzmir) 
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7 - Vezir Akdemir 
8 - Mustafa Sayar 
9 - Mehmet Vedat Yücesan 
10 - Ali Dinçer 
11 - Nejat Gencan 
12 - Emin Koç 
13 - Yavuz Altınorak 
14 - Hüseyin Bayındır 
15 - Erdal Karademir 
16 - Yılmaz Kaya 
17 - Oğuz Oyan 
18 - Zeynep Damla Gürel 
19 - Mevlüt Coşkuner 
20 - Mehmet Vedat Melik 
21 - Mahmut Duyan 
22 - Memduh Hacıoğlu 
23 - Şevket Gürsoy 
24 - Mehmet Parlakyiğit 
25 - Esat Canan 
26 - İsmet Atalay 
27 - Ersin Arıoğlu 
28 - Orhan Ziya Diren 
29 - Kâzım Türkmen 
30 - Mehmet Işık 
31 - Ensar Öğüt 
32 - Mehmet Yıldırım 
33 - Sedat Pekel 
34 - Hakkı Ülkü 
35 - Tacidar Seyhan 
36 - İsmail Özay 
37 - Mehmet U. Neşşar 
38 - Necati Uzdil 
39 - Uğur Aksöz 
40 - Ersoy Bulut 
41 - Feridun Ayvazoğlu 
42 - Salih Gün 
43 - Züheyir Amber 
44 - Yüksel Çorbacıoğlu 
45 - İlyas Sezai Önder 

: 15 6 . 11 . 2003 

(İzmir) 
(Amasya) 
(Eskişehir) 
(Bursa) 
(Edirne) 
(Yozgat) 
(Kırklareli) 
(Kırşehir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İstanbul) 
(İsparta) 
(Şanlıurfa) 
(Mardin) 
(İstanbul) 
(Adıyaman) 
(Kahramanmaraş) 
(Hakkari) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Tokat) 
(Ordu) 
(Giresun) 
(Ardahan) 
(Kastamonu) 
(Balıkesir) 
(İzmir) 
(Adana) 
(Çanakkale) 
(Denizli) 
Osmaniye) 
(Adana) 
(Mersin) 
(Çorum) 
(Kocaeli) 
(Hatay) 
(Artvin) 
(Samsun) 

O : 1 
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46 - Orhan Sür 
47 - Ali Kemal Kumkumoğlu 
48 - Ali Cumhur Yaka 
49 - Ali Kemal Deveciler 
50 - Rasim Çakır 
51 - Ramazan Kerim Özkan 
52 - Yücel Artantaş 
53 - Yakup Kepenek 
54 - Bülent Tanla 
55 - Hüseyin Ekmekcioğlu 
56 - Muhsin Koçyiğit 
57 - Mehmet Şerif Ertuğrul 
58 - Bayram Ali Meral 
59 - Mehmet Küçükaşık 
60 - Hüseyin Özcan 
61 - Hasan Fehmi Güneş 
62 - Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
63 - Mehmet Tomanbay 
64 - Mehmet Nuri Saygun 
65 - Halil Ünlütepe 
66 - Hasan Aydın 
67 - Atilla Kart 

6 . 11 . 2003 O: 1 

(Balıkesir) 
(İstanbul) 
(Muğla) 
(Balıkesir) 
(Edirne) 
(Burdur) 
(İğdır) 
(Ankara) 
(İstanbul) 
(Antalya) 
(Diyarbakır) 
(Muş) 
(Ankara) 
(Bursa) 
(Mersin) 
(İstanbul) 
(Malatya) 
(Ankara) 
(Tekirdağ) 
(Afyon) 
(İstanbul) 

(Konya) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
Orman köylülerinin sorunlarının araştırılarak orman köylerinin kalkındırılması için alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının 
bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Orman köylülerinin sorunlarının araştırılarak orman köylerinin kalkındırılması için alın

ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/69,118) esas numaralı Meclis Araştır
ması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye 
seçimim yaptığına ilişkin tezkeresi (3/387) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuz, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerini seçmek üzere 5.11.2003 Çar

şamba günü saat 16.00'da Halkla İlişkiler Binası B Blok 2 nci Kat 4 üncü Banko 7-8 no'lu Araştır
ma Komisyonu Toplantı Salonunda 12 üye ile toplanmış ve aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler 
belirtilen görevlere seçilmişlerdir. 

Fikret Badazlı 
Antalya 

Komisyon Geçici Başkanı 
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Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi Aldığı Oy 
Başkan Nusret Bayraktar İstanbul 10 
Başkanvekili Fikret Badazlı Antalya 10 
Sözcü Yüksel Coşkunyürek Bolu 10 
Kâtip Erdoğan Kaplan Tekirdağ 10 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 

vardır;okutup oylarınıza sunacağım: 
IV. - ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun çalışma saatleriyle gündemdeki sıralamanın yemden düzenlenmesine iliş

kin AK Parti Grubu önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Damşma Kurulunun 6.11.2003 Perşembe günü (bugün) yaptığı toplantıda siyasî parti grupları 
arasında oybirliği sağlanamadığından, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince, Grubumuzun 
aşağıdaki önerisinin Genel Kurula sunulmasını arz ederim. 

Haluk İpek 
Ankara 

AK Parti Grup Başkanvekili 
Öneri: 
Genel Kurulun 6 Kasım 2003 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde; daha önce gelen kâğıtlar 

listesinde yayımlanan ve bastınlarak dağıtılan 275 sıra sayılı kanun tasarısının 48 saat geçmeden 
gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 4 üncü 
sırasına alınması ve bu birleşimde çalışma süresinin bu işin bitimine kadar uzatılması; 11 Kasım 
Salı günkü birleşiminde "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında 265 sıra sayılı İzmit Büyük-
şehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesiyle ilgili iddialann araştırılması 
amacıyla kurulan (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporunun görüşmelerinin 
yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, önerilmiştir. 

BAŞKAN-Öneri aleyhinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Samsun 
Milletvekili Haluk Koç. 

Buyurun Sayın Koç. (CHP sıralarından alkışlar) 
HALUK KOÇ (Samsun)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bugün, Adalet ve Kalkınma Partisi, yine, kendi önerisiyle, 4 Kasım 2003 Salı günü aldığımız 

Danışma Kurulu kararının üzerine âdeta bir tekzip önerisiyle karşımıza geliyor. Âdeta, denilmek is
teniyor ki "biz, salı günü bir karar aldık; ama, o, dünde kaldı. Bugün, hemen acil olarak, 1 maddelik 
bir başka yasa teklifini de görüşmemiz lazım." Yeniden gündem belirleyelim önerisiyle geliyor
sunuz Genel Kurula. 

Değerli arkadaşlarım, geçen yasama yılında da benzerlerini yaşadığımız bir dayatma karşısın
dayız; kusura bakmayın bu deyimi söylüyorum. Yine, 48 saat geçmeden; öncelikle görüşülmesi is
tenilen tasan dün saat 11.50'de yayımlandı. "Canım, ne olacak; 1 maddelik bir tasarı. Oylar 
geçeriz." Mantık bu. 

Peki, neyi getirmek istiyorsunuz bu yasa tasansında? Neyi yasalaştırmak istiyorsunuz aceley
le? Daha doğrusu -deminki deyimimi tamamlamak için- neyi dayatmak istiyorsunuz Genel Kurula? 
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Şimdi, içerik şu: TÜBİTAK'ta boş bulunan bilim kurulu üyeliklerine, bir defaya mahsus olmak 
üzere. Başbakan tarafından atama yapılmasını ve başkanın, bir defaya mahsus olmak üzere. Baş
bakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanmasını öngörüyor bu tasarınız: yani. tasarı. 
hepsi bir defalık mazeretiyle saklanmak isteniyor. Bir defalık... Hani o yabancısı olmadığımız "bir 
kere Anayasayı delmekle bir şey olmaz" mantığının devamı uygulamalarının uzantısı bir mantıkla 
karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım, burada muhalefete de âdeta "susun, oturun canım: işte. bir defalık 
diyoruz" mesajı ayrıca sunuluyor. 

Değerli arkadaşlarım, TÜBİTAK nedir? TÜBİTAK'ın görevi nedir? Nasıl kurulmuştur? Neden 
siyasetin dışında tutulmalıdır, özerk yapısını korumalıdır? Neden, usulüne uygun yapılan bir iç 
seçim mevcut yasal çerçeve içerisinde dörtbuçuk beş aydır sonuçlandırılamamaktadır? Neden, ik
tidar, TÜBİTAK'ı hedefine almıştır? Sayın Başbakan ne hedeflemektedir? İktidar, sayısal çoğun
luğunu neden bu ülkeyi gerecek girişimlerin harcında kullanmak istiyor âdeta? Bunları, eğer bu 
yasa tasarısını görüştürme başarısını yakalayabilirseniz oylarınızla, Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüleri, tüm çıplaklığıyla, tüm perde arkası beklentileriyle, tüm acı gerçekleriyle Genel Kurula ve 
ulusumuza sunacaklardır. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, birinci yılın sonunda ne kadar kendinizi makyajlasanız da. top
luma ve ülkeye güven veremiyorsunuz. 

YAHYA BAŞ (İstanbul) - Siz öyle zannediyorsunuz!.. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Bu güven sorununu bir türlü aşamıyorsunuz. Bir yerlere takılıp 

kalıyorsunuz. Kafanızın arkasındakilere takılıp kalıyorsunuz. Her seferinde bu kadar açık. bu kadar 
net de olmuyorsunuz. 

NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Millet sizi iyi tanıyor!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oturduğumuz yerden müdahale etmeyelim lütfen. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Her attığınız adımı, demokrasi söylemleri) le. katılımcılık, hoş

görü, özgürlük açıklamalarıyla süslüyorsunuz. Sonraki adımlarınızda, gerçekler yüzünüze vurul
duğunda, bu sefer de mehter ritmine uyup, geri adım atıyorsunuz. 

NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Demokrasi sizin tekelinizde mi?! 
HALUK KOÇ (Devamla) - Aklınızsıra, toplumda bazı konuları tartıştırmış, bu şekilde tartış

tırmış oluyorsunuz; yani, toplumu bu art radikal özlemlerinizin gerçekleşmesi yolunda duyarsızlaş
tırmaya çalışıyorsunuz. 

"Demokrasi" diyor arkadaşım; bir yandan da demokrasi söylemini hiç dilinizden esirgemiyor
sunuz; ama, gerektiğinde 12 Mart savcılarını aratmayacak 146 ncı madde suçlamalarını dile 
getiriyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım... 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Millet sizi çok iyi biliyor!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, dinleyelim. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım... 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Şapkanız eksik, şapkanız... 
HALUK KOÇ (Devamla) - 146 ncı madde suçlamasını siz getiriyorsunuz sayın milletvekili. 

12 Mart savcılarını aratmıyorsunuz. 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Millet sizi iyi tanıyor!.. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Çık, burada konuş!.. 
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NURETTÎN AKTAŞ (Gaziantep) - Konuşurum tabiî. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Hatibe saygılı ol!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Konuşurum... 
BAŞKAN - Sayın Aktaş... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Sayın milletvekilleri, bakınız, sizlere, bir kere daha bazı konuları 

anımsatmak istiyorum. Lütfen, dinleyiniz!.. 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Bizi karalayan politika yapamazsınız burada!.. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Lütfen, dinleyiniz!.. 
Toplumsal düzenin korunması, ancak hukuk kurallarına hem uymak hem uyulmasını idare 

olarak sağlamakla mümkündür. Yasama, yürütme ve yargının bu alandaki görevleri anayasal kural
lar ve hukuk kurallarında belirlenmiştir. 

Demokrasilerde yönetme ve yürütme, seçimle işbaşına gelen siyasî iktidara verilmiş bir haktır, 
görevdir. Buraya kadar tanımlamalarda bulundum. 

Değerli milletvekilleri, ama, unutmayalım, demokrasilerde oluşan siyasî çoğunluğun her 
dediğinin -bugün istenildiği gibi- gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanı, 1 
Ekim günü Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışında yaptığı konuşmasında şöyle diyor, bakın: 
"Egemen olan, katılımcılıkla desteklenmiş düşünsel çoğunluktur. Farklı düşünceleri anlamak ve on
lardan yararlanmak sistemin gereğidir" ve ekliyor akabinde "sayısal çoğunluk, gelenekler, kamu 
yararı ve hukuk devleti ilkesiyle sınırlandırılmıştır. Güç sahibi olan iktidarın, kendisine oy ver
meyenlerin -yani, bugünkü tabloyla söylüyorum; Türkiye'deki nüfusun yüzde 66'sının, oy kullan
mayanları da eklerseniz, yüzde 75'inin- haklarına ve düşüncelerine saygı gösterilmesi ve gözönüne 
alınması demokrasinin erdemidir." 

Şimdi, siz, bu orantısız yansımanın ürünü olarak, bu çoğunlukla buradasınız. Bunları sizin hiç 
aklınızdan çıkarmamanız gerekiyor değerli arkadaşlarım. 

BURHAN KILIÇ (Antalya) - Siz muhalefetinizi yapın. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Bana laf atacağınıza, bunların ağırlığını bir düşünün. 
BURHAN KILIÇ (Antalya) - Çok düşündük! 
HALUK KOÇ (Devamla) - Bu kadar tepki gösterenler, bu kadar yanlışlığı ifade eden değişik

likleri, söylediklerimizin tam tersine, bugün olduğu gibi dayatırsanız, sistemi de, demokrasiyi de 
yaralar, zedelersiniz. 

Bu yasa tasarısı, eğer, gündeme alınıp, söylediğimiz uyarılara kulaklarını kapatan çoğun
luğunuz tarafından kabul edilirse, sizler, Türkiye'de eğitimi, bilimi, özgür düşünceyi ve bunların 
kurumlarını zedelemeye, özelliklerini kemirmeye, siyasallaştırmaya olan niyetinizi apaçık ortaya 
koyacaksınız; ama, unutmayın, Türkiye Cumhuriyeti, Adalet ve Kalkınma Partisinden çok büyük
tür. (CHP sıralarından alkışlar) Sizler, tüm yaptıklarınızla geçicisiniz arkadaşlarım. 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Size öyle geliyor. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Bu büyük ulusun geleceğe olan inançlı yürüyüşünde, bırakın nok

tayı, virgül bile olamayacaksınız ne yazık ki! (AK Parti sıralarından gürültüler) 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Bir daha iktidara zor gelirsiniz... 
HALUK KOÇ (Devamla) - Sizi yanlışlarınızla baş başa bırakmayacağız, size onu da yap

mayacağız, sonuna kadar dayatmalarınıza karşı koyacağız. 
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar; AK Parti sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Siz, bu kafayla iktidara, daha, çok gelirsiniz!.. 
AHMET YENİ (Samsun) - Bittiniz, bittiniz!.. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Bir duyalım, sesini duyalım, çık konuş... 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Daha çok gelirsiniz, çok!.. Devam edin... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Çık konuş!.. Çık konuş!.. 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Gelmek için bir asır daha beklersiniz. 
BAŞKAN - Önergenin aleyhinde söz isteyen, İzmir Milletvekili Sayın Oğuz Oyan; buyurun. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, burada, TÜBİTAK'la il

gili 3 maddelik tasarının getiriliş biçimi üzerinde konuşmayacağım; Sayın Koç, bu konuda gereken 
uyarıyı -çok işe yaramasa da; şimdiye kadar çok yapıldı- yeniden tekrarladı. Ben, daha çok, bu 3 
maddelik tasarının zamanlamasına, neden ve sonuçlarına değineceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bir kere, 3 maddelik bu tasarının gerekçesi, tamamen yaratılmış bir 
gerekçedir, tamamen uydurma bir gerekçedir; nereden bakarsanız bakın, savunulamaz bir gerek
çedir; hatta, özrü kabahatinden büyük bir bahanenin arkasına sığınılarak getirilmiştir. 

Dört perdelik bir oyun oynanmıştır. Bunların birinci perdesi, bilindiği gibi, şubat 2003'te 
TÜBİTAK Bilim Kurulunun aldığı karar geıeği atanan yahut da atanması prosedürü başlatılan 
TÜBİTAK Başkanının, 6 Mayıs 2003 tarihinde Başbakanlıkta bu atama işleminin yapılması için 
başlattığı prosedür zamanında tamamlanmamış; yani, Başbakan tarafından imzalanarak Cumhur
başkanlığına iletilmemiş ve bu işlemin yarım kalmasına yol açılmıştır. 

Açıkça şunu söylemek gerekir; atama sürecindeki temel işlem, Bilim Kurulunca yapılan seçim 
işlemidir. Bilim Kurulu oybirliğiyle bir seçim işlemi yaptıktan sonra, bunun üzerinde, yasa gereği 
Başbakanın bir tercihte bulunması, başka bir aday önermesi mümkün değildir. Ancak, söz konusu 
o kişinin, istenilen koşulları taşımaması durumu halinde, yani, yasaya aykırılık durumunda buna 
itiraz edebilir. Oysa, TÜBİTAK Başkanı, bu göreve ilk kez atanan bir kişi olmayıp, bu konudaki eh
liyeti herkes tarafından zaten kabul edilmektedir ve böyle bir gerekçe de zaten ortada yoktur. Yani, 
atama işlemi, Başbakanın kusurlu davranışları dolayısıyla sonuçlanmamıştır. 

Şimdi, burada bir boşluk doğdu, biz, bu boşluğu doldurmak için bir defalık bir atama yapacağız 
gibi bir gerekçe, tam, özrü kabahatinden büyük bir gerekçedir. Önce durumu hazırlayacaksınız, ön
ce atama işlemini yapmayacaksınız; arkasından, ne yapalım, şimdi, artık... 

Bu arada, eylül ayında, TÜBİTAK'ın 13 kişilik Bilim Kurulunun 6 üyesinin de görev süresi dol
du, ikinci perdesi de orada oynandı. Bu 6 Bilim Kurulu üyesinin sürelerinin uzatılması teklifi 20 Ey
lül 2003 tarihinde Başbakanlığa verildi ve bu da, yine, işlem olarak sonuçlandırılmadı. Ondan sonra, 
Başbakan ve Başbakanlık "ne yapalım, bu süreler zarfında bu atamalar yapılmadığı için Bilim 
Kurulu, çoğunluğunu kaybetmiştir" diyebildi. Yani, kendi kusurlu davranışından dolayı ortaya gelen 
bir durumu bahane ederek "yeni bir çözüm sunacağım" dedi. Karşımıza, bugün, burada tartışmak is
tediğiniz bir yasa tasarısı geliyor. Bu önerinin kabul edilmemesi için burada söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, bu, başka bir olayı, bizzat kendi başıma gelen bir olayı hatırlatıyor. 
1985 yılında doçentlik kadrosu için, benim için verilen bir ilan, bizzat rektörün bu konudaki kasıtlı 
tavrıyla sonuca ulaştırılmadı. Doçentlik atama yönetmeliğinde şöyle bir hüküm vardır: "Jürideki 
üyeler -bu kadro için başvuran, zaten doçentlik unvanını almış, kadro için başvuruyor- bir aylık süre 
içerisinde raporlarını vermelidir." Rektör, bu bir ay içindeki süreyi geçiştirdi, son günlerinde verdi: 
ondan sonra da "bir ay içerisinde kimse rapor vermedi; bu durumda hakkınız düştü" dedi. 
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Değerli arkadaşlarım, konulan süre, orada, hak sahibinin, akademisyenin haklarını korumak 
için getirilmiştir; yani, jüri üyeleri, bunu, aylarca, yıllarca süründürmesin diye getirilmiş bir süredir. 
Siz, şimdi, hak sahibinin lehine olan bir süreyi onun aleyhine kullanacaksınız. Bunu yapan rektör, 
benim açtığım dava sonucunda, kuşkusuz, mahkemede bunun hesabını veremedi; ama, bakınız, o 
rektör, 12 Eylül rejiminin atadığı rektördü. 

Ben, şimdi size soruyorum: Sizin farkınız nedir değerli arkadaşlarım?! Şu işlemin, 12 Eylül 
rejimi rektörünün yaptığı işlemden farkı nedir; bana bir açıklayınız! Bunun, 12 Eylül kafasından 
hiçbir farkı yoktur. Önce, bu kişilerin -bir başkanın ve 6 üyenin- süresi içerisinde atama işlemlerinin 
sonuçlanmamasını sağlayacaksınız, ondan sonra diyeceksiniz ki: "Ne yapalım, Kurulda çoğunluk 
kalmadı, bu atama işlemini yapamıyoruz." 

Değerli arkadaşlarım, bu, hukukdışı bir davranıştır, bunun hiçbir hukuk düzeninde yeri yoktur; 
hiçbir hukuk düzeni, bir hakkın kötüye kullanılmasını desteklemez. Dolayısıyla, bilerek yasalara 
aykırı davranan kimse de, burada, kalkıp, iyi niyet sahibi olduğunu iddia ederek "gelin, bir defalık 
bir atama yapalım" deme hakkına sahip değildir. Bu, iyi niyet değildir; bu, olsa olsa, onun muhalif
lik kavramıdır; yani, kötü niyettir. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, çok müessif olan bir olay da şu: Görevden alınmaları konusun
da bizzat ilgili başkan ve üyeler kolaylık göstermeyince; yani, kendileri beyaz bayrağı çekip teslim 
oluyoruz demedikleri için, kendileri üzerinde bir karalama kampanyası başlatılıyor. Bu, şimdiye 
kadar söylediklerimden daha da vahim bir olaydır; yani, eğer, birisini görevden akmıyorsanız, 
çamur atınız izi kalsın, karalayınız... Görev süresi mayıs ayında tamamlanması gereken bir başkan 
için ne yapıyorsunuz; daha sonraki -hazirandan sonraki- bir dönemde murakıp atıyorsunuz. Oysa, 
onun işleminin, zaten, mayıs ayı içinde tamamlanmış olması gerekirdi. Siz ya da en azından Baş
bakanlık, böyle, daha sonraki bir dönem için murakıp atayarak, iyi niyetli davranmayacağınızın ör
neğini vermektesiniz. 

TÜBİTAK'ın yıllardır ibra edilmediği gibi birtakım bahaneler söyleniliyor. 
Değerli arkadaşlarım, TÜBİTAK ve birçok kuruluş, gecikmeli olarak denetlenmektedir.7 

kişilik bir ibra kurulu vardır, bunların denetimi, hep, yıllar itibariyle, gecikmelerle gelmektedir. 
Dolayısıyla, bu, sadece, TÜBİTAK'la ilgili bir olay değil; bütün KİT sisteminde -KİT Komisyonu 
üyesi arkadaşlarımız bilirler- hep gecikmeyle gelir bunlar. Yani, burada, kalkıp, bahane üretmeye 
çalışmak, bu kurumlara yıllardır hizmet vermeye çalışan insanlar açısından, en azından, çok ciddî, 
saygıda kusur anlamına gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu davranışların sonucu ne olur; yani, burada, şimdi, İktidar Partisinin 
bu önergesi kabul edilir ve biz, bugün, bu yasa tasarısını konuşursak ne olur? Bir kere, bugün, 
burada, söylediğim hukukdışılıklar hatta Anayasadışılık; çünkü, burada üç bakımdan Anayasaya 
aykırılık vardır; sebebi, amacı ve konusu itibariyle bu getirilen 3 maddelik düzenleme -aslında tek 
maddelik bir düzenleme- Anayasaya aykırı bir düzenlemedir. Bunun gereğini yaparız. 

Değerli arkadaşlarım, burada, çok daha vahim bir durumla karşı karşıyayız. Burada, TÜBİTAK 
gibi bilimsel özerkliğe sahip olması gereken, kırk yıl önce bu amaçla kurulmuş olan bir kurumu, 
siz, siyasî etki altına alıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bunu, bir defalık iş diye geçiştiremezsiniz; 
çünkü "bir defa yaparsak ne olur" sorusunun cevabı; yol olur; yani, birisinin tarlasından bir kere 
traktörle geçin, herkes bir kere geçsin; ne olur; orası yol olur. iraz önce, Sayın Koç'un dediği gibi 
bir kere değiştirmekle ne olur; eğer, hukuk düzenini korumakla birinci derece görevli kişiler, Baş
bakan, Cumhurbaşkanı gibi en üst noktada olan kişiler "ne olur canım bir kere hukuku delsek" 
diyorlarsa, balık baştan kokar hesabı, herkes hukuku deler; ondan sonra, trafikteki anarşiden dahi 
yakınmaya hakkımız kalmaz; çünkü, herkes ona katkıda bulunur, herkes ona katılır. 

Değerli arkadaşlar, iyi örnekler vermek zorundayız. İyi örnekler vermek için, onun için 
dokunulmazlığın ilk örneğini buradan vermek gerekir diyoruz. İyi örneği biz verelim ki, başkaları 
bizi izlesin. Kötü örnek biz isek, o zaman millet bizi niye izleyecek!.. 
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Değerli arkadaşlarım, bakınız, bu siyasallaşma meselesi bir tek kişiyle sınırlı değildir; sadece, 
TÜBİTAK Başkanının atanmasıyla sınırlı değildir. Bilim Kurulunun, yine Başbakanca belir
lenecektir. Başbakanın, başkanını atayacağı bu Bilim Kurulunda sağlayacağı, çoğunluk olacağı için, 
kurum yönetimi kalıcı olarak siyasal etki altına girecek demektir. Bu, Türkiye'de, bir defaya mah
sus atanmışlık sistemi getirerek, bu kurumun yapısında olan kendi içinden bilimsel kriterlerle atama 
sistemini altüst etmektir, tarihe gömmektir. Bu tarihe gömme, sizin sırtınızda, sizin vebaliniz 
olacaktır. Siz, böyle bir sorumluluğu sürekli taşıyacaksınız. 

Ben, son olarak şunu söyleyeyim: Niçin bu kadar pervasızca, bu kadar değişiklik yapılabiliyor; 
değerli arkadaşlarım, bunun arkasında, kuşkusuz, bugün medyanın, büyük medyanın, çok büyük 
menfaat çıkarlarıyla, tek başına iktidar olmuş bir partiye yakın durma çabaları vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
OĞUZ OYAN (Devamla)- Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Oyan. 
OĞUZ OYAN (Devamla)- Bugün, burada bu söylediklerimiz bu salonun dışına yansımıyorsa, 

rotatifler yalan söylüyorsa değerli arkadaşlarım, bir gün sizin için de yalan söylerler. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

Siz, bugün, bunun arkasına sığınarak, burada, böyle bir hukukdışılığı geçirme suçuna ortak ol
mayınız; arkanıza medyayı alarak, önümüz açık diye, lütfen, bu milletin, bu ülkenin bilimsel 
geleceğinin kararmasına izin vermeyiniz. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Oyan. 
Önerinin lehinde söz isteyen, AK Parti Grup Başkanvekili Haluk İpek. 
Buyurun Sayın İpek. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
HALUK İPEK (Ankara)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Danışma Kurulunda Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili arkadaşlarımızla mutabık 

olamadığımız önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. 
Tabiî, biz, bugünkü Danışma Kurulundan önce, salı günü, Danışma Kurulu önerisini elden 

dolaştırarak haftanın programını yapmıştık ve hafta programı da belli olmuştu; ancak, 
hükümetimizden gönderilen TÜBİTAK'la ilgili olan 1 maddelik bir yasa tasarısını bugünün gün
demine almakla ilgiliydi bu teklifimiz. Yine, İzmit Büyükşehir Belediyesi, İzmit Kentsel ve Endüs
triyel Su Temin Projesiyle ilgili araştırma önergesinin salı günü görüşülmesi, salı gününe kadar da 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın hazırlık yapması için önerimizi bugün getirdik. 

Tüm bu kopan gürültünün sebebi, tek maddelik bir yasa tasarısı, 1 madde. Yani, bu hafta 
görüşeceğimiz programa 1 maddelik, TÜBİTAK'la ilgili tasarıyı ekledik; onunla ilgili koptu (CHP 
sıralarından gürültüler) Genel olarak söylenen "bilimsel özerkliği olan bir kuruluşu siyasî etki altına 
alıyorsunuz." İddia bu. 

Esasen, biraz sonra önerimiz kabul edildiğinde ve tasarı görüşülürken, burada TÜBİTAK 
konuşulurken, iktidar ve muhalefet, düşüncelerini iletirken bunları söylemesi gerekirdi; ancak, o zaman 
söyleyeceklerini şimdi söyledikleri için, ben de kısaca değinmek istiyorum, acaba böyle mi olmuştur. 

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Aynen öyle oldu. 
HALUK İPEK (Devamla) - TÜBİTAK'ın değişik kurulları var; bir tanesi Bilim Kurulu, bir tanesi 

Başkanlık, bir tanesi araştırma grupları, yine araştırma merkezleri ve kurmuş oldukları enstitüler... 
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TÜBİTAK'ın Bilim Kurulu dediğimiz kısmında 12 üye var, 1 de başkanl var. TÜBİTAK, tüm 
kararlarını bu Bilim Kurulunda, yani, Başkanın başkanlık ettiği Bilim Kurulunda alıyor. 6 Bilim 
Kurulu üyesinin üyeliği düşmüş ve yine, TÜBİTAK Başkanlığının da başkanlığı düşmüş. 
Dolayısıyla, şu anda TÜBİTAK karar alamayan bir kuruluş haline gelmiş. 

Peki, TÜBİTAK ilk kurulurken neler olmuş... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Niye düştüğünü de açıklayın lütfen! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
HALUK İPEK (Devamla) - TÜBİTAK ilk kurulurken de yine... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Açıklasın!.. 
BAŞKAN - Sayın Milletvekili, aleyhte iki arkadaşınız söz istedi, söz verildi. 
Buyurun. 
HALUK İPEK (Devamla) - TÜBİTAK ilk kurulurken, yine Başbakanın teklifi üzerine... Yani, 

getirdiğimiz düzenleme ilk kuruluşta da aynen yaşanmış. Ancak, şu anda, üyelerin tamamlanmasıy
la ilgili olarak bir karar alma mekanizması TÜBİTAK'ta yok olduğu için bunun yeniden tamamlan
ması gerekir. 

Peki, kim tamamlayacak... 
İSMET ATALAY (İstanbul) - Kim yok etmiş! 
HALUK İPEK (Devamla) - Kim tamamlayacak; Türkiye Büyük Millet Meclisi tamamlayacak. 
Geçmişte TÜBİTAK ilk kurulurken, ilk başkanlık kurulunu, ilk başkanı atarken, nasıl bir husus 

öngörmüşse... Kim öngörmüş; Türkiye Büyük Millet Meclisi öngörmüş. Peki, Anayasamıza göre, 
kuvvetler ayrılığı ilkesine göre, şu andan itibaren bu boşluğu kim dolduracak; Türkiye Büyük Mil
let Meclisi. Şimdi, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız, burada hatta biraz da hırçınca bir 
gerilim politikası şeklinde bunu eleştirirken, bu konu şu şekilde çözümlenmelidir diyebildiler mi?! 

HALUK KOÇ (Samsun) - Kendi aslı var... Aslı var... 
HASAN AYDIN (İstanbul) - Sorunu yaratan sizsiniz. 
HALUK İPEK (Devamla) - Diyemezler; neden diyemezler; çünkü, Anayasa, yasa yapma yet

kisini Türkiye Büyük Millet Meclisine vermiş ve bu konu burada tamamlanacak ve çözümlenecek. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

Esas olan şudur arkadaşlar: Demokrasiyi özümsemek bir erdemdir...(AK Parti sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

HALUK KOÇ (Samsun) - Demokrasiyi tarif ettin, bak!.. 
HALUK İPEK (Devamla) - ...ve insanoğlunun geçirdiği en önemli aşamadır. Maalesef, bu 

aşama herkese nasip olmuyor. 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - İnşallah, size de nasip olur! 
HALUK İPEK (Devamla) - Esasen, söylenenlerin bir kısmına, yine, cevap verecektim; ama, 

vermiyorum. (CHP sıralarından "Ver, ver" sesleri) Vermiyorum. Son olarak şunu söylüyorum... 
ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Cevabınız var mı ki acaba?! 
HALUK İPEK (Devamla) - Var var... Söyleyeyim, cevap vereyim: Şimdi, denildi ki "dayat

ma..." Hayır, Anayasada öngörülen... Hükümet belli bir tasarı getirebilir, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tartışır ve isterse yasalaştırır, isterse yasalaştırmaz. Bu, bir dayatma değildir. Yine... 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Cevap mı bu?! 
HALUK İPEK (Devamla) - Tabiî... tabiî cevap... 
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"Topluma güven vermiyorsunuz" dedi arkadaşlarımız, Demokrasinin çok önemli bir özelliği 
var... 

HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Kızılay'a gitseydin bugün, görürdün toplumu!.. (AK Parti 
sıralarından gürültüler) 

HALUK İPEK (Devamla) - Günü gelince sandığa gidiyoruz, yani, bu, çok büyük de bir nimeti 
demokrasinin. Sandığa gideceğiz, yakında da bir belediye seçimleri var, sandıkta iktidarın da, 
muhalefetin de durumu belli olacak . O nedenle... 

Yine son olarak şunu söylüyorum: Biz, 3 Kasımda milletten almış olduğumuz vekâleti, bu 
salonda görev yaptığımız sürece, tam ve layıkıyla kullanacağız; sonuna kadar kullanacağız. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) Bundan, birileri rahatsız olacakmış; varsın olsun. Anayasa ve yasalar bu 
Meclisi oluşturuyorsa ve ülkedeki demokratik sistem bu Meclisi oluşturuyorsa, bunu herkes özüm
semek zorunda diyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İpek. 
Başka söz talebi?.. Yok. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sayın Başkan, say... Yalandan da olsa bir say. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oturduğunuz yerden sayabilirsiniz karşı grubu da sizin grubu 

da; sayıldığı için "kabul edilmiştir" denilmiştir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

geçiyoruz. 
Önce, yarım kalan işlerden başlayacağız. 

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

1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yet
kileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) 

BAŞKAN - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporlan henüz 
gelmediğinden, tasarıların müzakeresini erteliyoruz. 

19.6.1994 tarih ve 544 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname; Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kay
naklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

3. - 19.6.1994 Tarih ve 544 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname; Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kay
naklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/224, 1/361) (S. Sayısı: 272) (X) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 272 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

(X) 272 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Uşak Milletvekili Sayın Os
man Coşkunoğlu; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek için huzurunuzdayım. 

Patent ve Patent Enstitüsü teknik bir konu olmakla birlikte ülkemizi ve ülkemizin ekonomisini 
ve toplumsal yapısını, siyasî yapısını çok yakından ilgilendiren kavramlardır. Nitekim, belki de bu 
özelliği nedeniyle Türk Patent Enstitüsüyle ilgili bugün görüşmekte olduğumuz tasarı Plan ve Büt
çe Komisyonuna geldiği gün saygın biz gazetemizde ciddi bir yazarımızın bir makalesi çıkmıştı. 
Makalenin başlığı "Sıra Patent Enstitüsünde" idi. Bazı kaygıları ifade eden, Patent Enstitüsünde 
yapılan değişiklikler sonucu ortaya çıkan bazı kaygıları ifade eden bir makale; fakat, komisyondaki 
tartışmalarımızda, Sayın Bakanın da gösterdiği anlayışla biz bu kaygıların bir kısmını ortadan kal
dıracak değişiklikleri yaptık, bir kısmı kaldı; onlara değineceğim; fakat, önemli olan, sözünü et
tiğim, bu makalenin son cümlesidir. Bu kaygıları belirttikten sonra şöyle bir cümle var ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini çok yakından ilgilendiren bir cümle: "Bugün, Plan ve Bütçe Komisyonun
da düzeltilir mi bunlar bilinmez. Bunun olabilmesi için, önce patentin ne demek olduğunu bilen 
komisyon üyelerine ihtiyaç var da..." diyor; yani, bir kuşku belirtiyor. Patentin anlamını komisyon 
üyeleri biliyor mu, milletvekilleri patentin anlamını biliyor mu; elbette biliyor; kelime anlamını, 
sözlük anlamını elbette biliyor. Sözlükte verilen tanımı, elbette, hepinizin bildiğine inanıyorum; 
fakat "patent" kavramının önemini ve anlamını -sözlük tanımı ayrı- onun toplumsal, ekonomik, hat
ta, siyasî platformlardaki önemini biliyor muyuz; bu konuya biraz değinmek istiyorum; çünkü, bu 
çıkaracağımız patentle ilgili bir kurumun yasası. Bu patent kavramının önemini anladıktan sonra, o 
öneme yardım edici bir enstitü yasası çıkarıp çıkarmadığımız üzerine konuşabiliriz. 

Nedir patent; birtakım yenilikler - genellikle teknolojik - için alınan fikrî mülkiyet, bir nevi 
tapudur. Bir patente yol açan teknolojik yenilik -icat diyelim, yenilik diyelim- nasıl ortaya çıkar? 
Biri bunu talep ettiği için mi ortaya çıkar, biri bunu sunduğu için mi ortaya çıkar? Arzla mı çıkar, 
taleple mi? Bunların ikisi de önemlidir. Fakat, bilim tarihçileri göstermiştir ki, sunumun önemi daha 
fazladır, arzın önemi daha fazladır. Bir patente yol açan teknolojik yeniliği arz eden ortamın, sunan 
ortamın, geliştiren ortamın, icatlar için, yenilikler için daha önemli olduğunu bilim tarihi üzerine 
çalışanlar göstermiştir. Bunun bir somut örneğini, bence çok ilginç olan bir somut örneğini, hatta, 
iki somut örneğini tarihten vereceğim. 

Sanayi devrimi İngiltere'de ortaya çıktı. Neden; bilim İngiltere'de daha ileri olduğu için mi; as
lında değil. İlginç bir şekilde, sanayi devriminin ortaya çıktığı sırada bilim Fransa'da daha ileriydi. 
Yine, bu konuda farklı görüşler var; fakat, ilk defa, Magna Carta deklarasyonuyla toplumu demok
ratikleştirmeye götüren ülke 13 üncü Yüzyılda İngiltere'ydi. Magna Carta'dan sonra, patent yasasını 
-çok ilginçtir- dünyada ilk çıkaran -1624 yılında- ülke de İngiltere'dir. Bakın, Fransa 1791'de, İngil
tere'den yüzyetmiş yıl sonra ancak çıkarıyor patent yasasını; İngiltere 1624'te, sanayi devriminden 
önce. Bunun anlamı nedir; bunun anlamı, -Magna Carta ile daha sonra patent yasasıyla- o devirdeki 
iktidarın, monarşinin keyfî olarak onun bunun fikrî mülkiyetine veya diğer mülkiyetine veya diğer 
haklarına el uzatma hakkını almaktır monarşiden. Siyasî iktidardan, onun bunun fikrî mülkiyetine, 
onun bunun hakkına el uzatma hakkını elinden alan bir dizi maddedir Magna Carta. Daha sonra, 
patent yasası 17 nci Yüzyılda bunu pekiştirmiştir, monarşinin elinden bu gücü almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bunu söyledikten sonra, şu noktada konunun biraz dışına çıkayım: Sık 
sık Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesinden söz ediliyor. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
seçim sisteminin aksaklıklarına karşın büyük ölçüde toplumu yansıtıyor; fakat, Türkiye Büyük Mil-

- 2 4 2 -



T.B.M.M. B : 15 6 . 11 . 2003 O : 1 

let Meclisi adı altında iktidarın, iktidara mensup milletvekillerinin, hatta, sadece o milletvekil
lerinin, farkında bile olmadan parmak kaldırarak çıkardığı yasalar bir tahakküm değil midir? Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin yetkisini bir gruba, hatta Bakanlar Kuruluna, hatta zaman zaman Baş
bakana vermek demek değil midir? Böyle bir ortamda, demokrasiden ve haklara el uzatmayan bir 
yönetim anlayışından söz etmek mümkün değil. Türkiye'de, hâlâ demokrasi sıkıntısını çekiyoruz; 
çoğunluğu elde eden "ben çoğunluğum, istediğim hakka el uzatabilirim" anlayışını sürdürdüğü 
sürece, maalesef, bu, demokrasiyi benimsememiş anlamına gelir. 

Patent yasasını ilk çıkaran ülkenin İngiltere, ondan yüzyetmiş yıl sonra Fransa olmuş olması ve 
sanayi devriminin İngiltere'de olması; bunlar rastlantı değildir. 

Yine tarihe bakarsak; çok ilginç, yeni yayımlanmış bir yayında, Osmanlı İmparatorluğunun, 
denizlerdeki üstünlüğünü 16 ncı Yüzyılda, karadaki üstünlüğünü de 17 nci Yüzyılda Avrupa'ya kap
tırdığını görürüz. Bu yeni çıkan araştırma, denizdeki üstünlüğünü yelken teknolojisindeki geri kal
mışlığına bağlıyor. 17 nci Yüzyılda Osmanlı top teknolojisi Avrupa'nın gerisine düşmüştür. O dev
rin tarihçilerince yayımlanan belgelerden çok ilginç iki kısım okuyacağım. Birisi şunu söylüyor: 
"Osmanlıların, Hint Okyanusunun Portekizlilere karşı savunulmasındaki başarısızlıklarının gerçek 
nedeni, zamanla aşınmış olan deniz savaşı tekniklerinde gizliydi. Gemilerinde bulunan topları hep 
kendi eski yöntemleriyle kullanırken, yelkenlilerden de yararlanıyorlardı; ama, temelde insan ener
jisine bağımlı kalmayı sürdürmüşlerdi, yelken teknolojisini es geçmişti maalesef. Hâlâ insan 
gücüne, yani bugünkü sanayi politikalarımızdaki hâlâ ucuz işgücüne başvurduğumuz gibi neredeyse." 

Yine, bir kumandanın, Osmanlı Ordusunu 1 Ağustos 1665'te Sankt Gotthard çarpışmasında 
dağıtan Avusturyalı komutanın yazdıklarından okuyorum: "Çok sayıdaki Türk topları, vurdukları 
noktada etkili olmalarına karşın, kullanımda atak değil, yeniden yüklenmesi ve onarımıysa zaman 
alıyor. Bizim toplarımız daha kullanışlı ve bizim Türklerden daha üstün oluşumuzun sırrı burada." 
Yani, bu Avusturyalı komutan, kendi ordusunun kahramanlığından, iman gücünden değil; tek
nolojik gücünden ve teknolojideki üstünlüğünden söz ediyor. 

Bu anlayışı genç cumhuriyetimizin ilk yıllarında gördük. Batı'nın tekniğini yakalamaya çalışan 
çabaları o zamanlar gördük, ibretle yine tarihte okuyoruz. Olağanüstü çabaların içerisinden bir 
tanesini söyleyeceğim: 1930'lu, 1940'h yıllarda uçak yapımına girişecek olan bir kadro geliştirip, 
uçak parçalarını denemek için o dönemin en ileri teknolojisindeki rüzgâr tünelini Ankara'da inşa et
mişti genç cumhuriyetimiz. Bugünkü duruma bakalım; teknolojik yenilik yapma kapasitesinde -
patentleri ortaya çıkaran bu kapasitedir- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) 
açıkladığı, yaptırdığı ve kısmen OECD'den aldığı bir rapora göre Türkiye 40 inci sırada, verilen 
patent sayısında da 42 nci sırada. Şimdi, neden bu kadar geriyiz? Bugün açıklandı; Birleşmiş Mil
letler tarafından, teknoloji ve bilişim alanında yapılan bir araştırmada Türkiye 173 ülke arasında 49 
uncu sırada yer alıyor, bu da bugün açıklanan bir rapor. Neden bu böyle, neyimiz eksik: Nitelikli 
mühendislere bakıyoruz, Türkiye, 18 inci sırada; bilgiye dayalı işlere bakıyoruz, bilgi teknolojileri 
alanında yetişmiş personele bakıyoruz, Türkiye, 17 nci sırada; ama, kişi başına ar-geye bakıyoruz, 
Türkiye 39 uncu sırada. Bunu, bütçenin konuşulduğu şu günlerde dikkatle not etmemiz ve bu Türk 
patent yasasını tasarısını değerlendirirken tekrar değerlendirirken gözönünde tutmamız gerekir. 

Patent yasası tasarısını, konuşmamın başında da söylediğim gibi, genellikle olumlu buluyoruz; 
hükümetin, bayağı gecikmiş bu yasa tasarısını getirmiş olmasından memnunuz; fakat -yasanın 
dışına çıkan konular- bu yasayı çıkarmakla işin hallolmayacağını, Türkiye'nin teknolojik altyapısını 
ve teknoloji üretme kapasitesini, bu Türk Patent Enstitüsünün başaramayacağını görüyoruz. Tür
kiye'nin teknoloji kapasitesini, biraz önce tartışmasını yaptığımız ve bütçesi kısılan, başkanı ol
mayan ve diğer birçok sıkıntılara maruz bırakılan TÜBİTAK gibi kuruluşlar yaratmaktadır ve 
yaratacaktır. 
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Bu yasa tasarısında, birkaç noktayı, hâlâ, kaygı verici buluyoruz. Bunlardan bir tanesi, 1 inci 
maddede belirtildiği gibi, Türk Patent Enstitüsünün, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı bir kuruluş 
olması. Bu, idarî özerkliği zedeleyici bir yapıdır; Sanayi ve Ticaret Bakanlığıyla ilişkili olmalıdır. 
Yakınlarda, yine bu hükümet döneminde, "BOREN" dediğimiz Bor Araştırma Enstitüsünü kurduk, 
onun yasasını çıkardık. Örneğin, o yasada, enstitü için "Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağ
lı" terimi değil "ilişkili" terimi kullanılmıştı. Burada, bu "bağlı" kelimesinin, hâlâ, kalmış olması, 
idarî özerklik bakımından zedeleyicidir; ki, bu konuda, Dünya Bankası ve uluslararası kuruluşlar 
da, duyarlılıklarını, defalarca Türk hükümetine ve diğer yetkililere bildirmişlerdir. 

Diğer bir konu; 5 inci maddede, şimdiye kadar beş yıl olan başkan ve yöneticinin görev süresi 
üç yıla indirilmek. Değerli arkadaşlarım, tesadüfen, bu yönetimin, bu yıl, üç yılı doluyor. Şimdi, 
burada, doğrudan bir suçlama yapmayacak kadar Bakan beyi tanıyoruz, biliyoruz; herhangi bir 
imalı suçlama da yapmak istemiyorum; fakat, eğer, devlet yapısına, devlet ciddiyetine -TÜBİTAK 
için de geçerli- yakışır bir anlayışla gelirsek... Bilmiyorum, eğer, belli kuruluşların yönetimlerinden 
belli bir yakınma varsa, bunları değiştirmek için yasalarla oynamak doğru değildir. İktidara geliyor
sunuz, beğenmiyorsunuz; yöneticiler o sene iki yıllık olmuş olsaydı, iki yılda bir değişir diye yasa 
geçirecektik; bu, devlet ciddiyetine yakışmıyor. Bu, bürokrasi ile hükümet arasındaki ilişkiler, çok 
başka şekillerde, çok daha uygar ve demokratik bir şekilde düzenlenebilir diye düşünüyorum. 

Son olarak da, kadro ihdası... Kadro ihdası için norm kadro çalışmaları, arzu edildiği şekilde 
yapılmıştır, Millî Prodüktivite Merkezinin yardımıyla yapılmıştır. Norm kadro çalışmasında, ifade 
edilen, arzu edilen, beklenen kadro ihdasının çok altında kadro verilmiştir. Bu da, yasa tasarısında 
gördüğümüz, kaygı duyduğumuz önemli noktalardan bir diğeridir. 

Bunları ifade ettikten sonra, tekrar, böyle bir tasarının gelmiş olmasından memnunluk duy
duğumu belirtiyor; Türk Patent Enstitüsünün, idarî özerkliğiyle -hükümetler tarafından müdahale 
edilmeden- ve güçlü kadrolarıyla Türkiye'ye katkıda bulunacak, Türk teknolojisine, ekonomisine, 
toplumsal yaşamına katkıda bulunacak bir yapıya kavuşturulması dileğiyle, bu yasanın hayırlı ol
masını diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Coşkunoğlu. 
Birleşime, saat 18.00'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.25 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER : Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Suat KILIÇ (Samsun) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

272 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3. -19.6.1994 Tarih ve 544 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname; Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kay
naklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/224, 1/361) (S. Sayısı: 272) 
(Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının tümü üzerinde AK Parti Grubu adına söz isteyen, Sayın Ahmet Edip Uğur; buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA A. EDİP UĞUR (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri: Türk Patent Enstitüsü Kuruluş Yasasında değişiklik yapan yasa tasarısıyla ilgili olarak AK Par
ti Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum; Yüce Heyeti saygıyla 
selamlıyorum. 

20 nci Yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin sanayi toplumuna taşıdığı 
yeri ifade eden bilgi toplumu kavramı, 21 inci Yüzyıla ilişkin öngörülerin de anahtarı konumun
dadır. Bilgiye sahip olma ölçütünün, günümüzde, gelişmişlik düzeyinin en kabul edilir göstergesi 
olduğu görülmektedir. Sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmiş kabul edilen ve dünyaya yön 
vermekte olan ülkelerin bu seviyeye gelmelerindeki en önemli etkenlerin başında bilgiye verdikleri 
önem gelmektedir. 

Bilgiye verilen önceliğin en önemli göstergelerinden biri de, söz konusu ülkelerin fikrî hakların 
kullanılması ve korunması konusunda attıkları adımdır. Fikrî hakların korunması, bir yandan, buluş 
yapanların, eser sahiplerinin ve bu eseri emek ve sermaye koyarak kamuya aktaranların haklarının 
korunması, diğer yandan da, iç ve dış ticaretin çağdaş normlara uygun olarak yürütülmesi, teknoloji 
geliştirme ve transfer etme yoluyla özellikle imalat sanayiinin desteklenmesi ve geliştirilmesi, top-
lumDa kültür ve sanat zenginliğinin değerlendirilmesi için gerekli şartları sağlar. 

Fikrî haklar, günlük yaşamda olduğu kadar, ülkelerarası ilişkilerde de sıklıkla karşımıza çıkar. 
Hemen hemen tüm ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen ve Dünya Ticaret Örgütünün kurulmasıyla 
sonuçlanan müzakerelerin en önemli tartışma konularından birini fikrî hakların korunması oluştur
muş, daha sonra Türkiye'nin de onayladığı Ticaretle Bağlantılı Fikrî Haklar Antlaşması, Dünya 
Ticaret Örgütü Kuruluş Antlaşmasının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Uluslararası ilişkilerin 
de ötesinde, fikrî hakların korunmasını gerekli ve yeterli şekilde sağlayamayan toplumların 
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerinde sorunlar ve aksaklıklar yaşamaları kaçınılmazdır. 
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Bu gelişmelere paralel olarak, Türkiye'nin de, diğer ülkeler gibi, uluslararası ve bölgesel enteg
rasyonlara katılımının hızlanmasıyla, fikrî hakların korunması konusu daha önem kazanmıştır. 

Günümüzde ticaret alanında ulusal sınırlar giderek ortadan kalkmakta, dünya tek bir pazara 
dönüşmektedir. Uluslararası ticaretin bugün ulaştığı değer, yirmi otuz yıl öncesi tahmin edilmesi 
güç seviyelere ulaşmıştır. Bu gerçek, tüm devletleri, uluslararası ticaretin önündeki engelleri kaldır
ma hususunda zorlamaktadır. Bu zorlama ise, hem uluslararası ilişkilerin sonucu hem de ülkelerin 
kendi iç dinamiklerinin gereği olmaktadır. Uluslararası ticaretin önündeki en büyük engellerden 
birisi ise, ülkelerin farklı fikrî hukuk düzenlemelerine ve uygulamalarına sahip olmalarıdır. 

Günümüzde teknolojik gelişmelerin sonucu olarak üretim şekilleri değişmiştir. Üretim, ham
maddeye değil bilgiye, fizikî performansa değil beyingücüne dayanmakta ve ancak bilgiye dayanan 
bu üretim şeklini gerçekleştirebilen toplumlar ayakta kalabilmektedir. 

Türkiye'nin 21 inci Yüzyıldaki hedefi de, bilgi üreten ve ihraç eden bir ülke olabilmektir. Bu 
hedefe ulaşabilmenin ilk koşullarından birisi ise, fikir eserlerinin üretimini özendirmek ve bunları 
korumaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmenin ilk adımı eğitimdir. Fikrî haklar alanında eğitim, birey
lerin aydınlatılmasından uzmanların yetiştirilmesine kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. 

Ülkelerin ekonomik, teknolojik, endüstriyel gelişmesinde önemli derecede rol oynayan fikrî 
mülkiyet hakları, sınaî mülkiyet haklarını ve telif haklarını içermektedir. 

Ülkemizde sınaî mülkiyet hakları (patent, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler) 24 
Haziran 1994 tarihinde 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulan Türk Patent Ens
titüsünün, telif hakları ise, Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumluluğundadır. Bunların dışında, 
ticarî haklar arasında yer alan ticaret unvanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının sorumluluğundadır. 

Sınaî mülkiyet kavramı, genel tanımıyla, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni 
tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya ticaret alanında üretilen ve satılan 
malların üzerindeki işaretlerin sahipleri adına kayıdedilmesini ve ilk uygulayıcıların ürünü üretme 
veya satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan bir hakkın tanımıdır. 

Sınaî mülkiyet hakları, patent, faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafî işaret
ler, bitki türlerini kapsamaktadır. 

Ülkelerin ekonomik gelişmelerinde yeniliklerin ve yeni buluşların sanayie uygulanması büyük 
önem taşımaktadır. Yenilikler ve buluşların sanayie uygulanması ve sonuçta ekonomiye katkı sağ
lamasında en önemli etken, buluş sahibinin ödüllendirilmesi ve buluş yapılmasının özendirilmesidir. 

Yukarıda sayılan konularda söz sahibi ülkeler, yalnız kendi ülkelerindeki tekelle yetinmeyip, 
rüçhan hakkı, devir, lisans gibi satış şekillerinden biriyle yenilikler ve buluşlar üzerinde büyük 
paralar kazanabilmektedirler. Bilhassa, ilaç, iletişim, otomotiv, ulaştırma, konfeksiyon, silah ve iş 
makineleri gibi sanayi kollarındaki yeniliklerin diğer ülkelerde üretim ve satışı, ancak büyük 
ödemelerle yapılabilmektedir. 

Sınaî hakların ilk bulucuları veya uygulayıcıları adına tescilinin tarihi oldukça eskidir. Buluş
ların korunmasıyla ilgili uygulamanın 1474'te Venedik'te başladığı, bunu 1624'te İngiltere, 1791'de 
Fransa, 1877'de Almanya, 1879'da da Amerika Birleşik Devletleri ve Osmanlı Devletinin izlediği, 
kaynaklardan anlaşılmaktadır. 

Sınaî mülkiyet haklarının yabancı ülkelerde de korunması, ilk olarak, 1883 yılında imzalanan 
ve bugün "Paris Sözleşmesi" olarak anılan Sınaî Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir 
İttihat İhdas Edilmesine Dair Mukavele ile mümkün olmuştur. Bu anlaşmayı diğerleri izlemiş ve 
bugün, Türkiye'nin katıldığı çok uluslu anlaşma sayısı 12'yi bulmuştur. 

Türkiye'nin uluslararası anlaşma ve protokollere katılımı, Türk Patent Enstitüsünün kurul
masıyla birlikte hız kazanmış ve bu arada, üyeliklerin zorunlu kıldığı yurtiçi yasal düzenlemeler de 
süratle yürürlüğe konulmuştur. 
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Bir ülkedeki patent ve marka başvurularının çokluğu, o ülkedeki araştırma-geliştirme faaliyet
lerinin yoğunluğu, sanayiin yeniliklere açık olması, ekonomik gelişmişliğin ve o ülkenin yabancı 
sermayeye cazip olmasının göstergesi olarak kabul edilmektedir; ancak, burada, şunu söylemek, bir 
özeleştiri yapmak gerekiyor. Yıllar itibariyle, gerek başvuru sayıları ve gerekse tescil edilen patent 
sayıları, ülkemizin nüfusu ve ekonomik potansiyeli gibi faktörler incelendiğinde, diğer ülkelere 
oranla çok düşük sayıda seyretmektedir. Türkiye'de yüzonyedi yılda toplam 39 000 patent talebinin 
tescili yapılmıştır. Son yıllarda bu taleplerin hızla artmakta olduğu görülmektedir. 1879'dan 1996 
yılma kadar 28 000 küsur olan patent tescili, 1996-2003 yılları arasında 11 000 artış göstermiştir. 

Mesela, Amerika Birleşik Devletlerinde haftada yapılan patent başvurusu 6 000'dir. Haftada 6 
000 ve bunun 3 000'inin tescili verilmektedir. Bu da, araştırma-geliştirmeye, bilime, buluş yapan
lara, bizim ülkemizde gerekli ve yeterli önemi vermediğimizi, özel sektör veya devlet olarak, bu 
alanda uğraşanları teşvik etmediğimizi ortaya koymaktadır. Halbuki, Dünya Ticaret Örgütü kaynak
ları, önümüzdeki otuz yıl, gündemini işgal edecek iki konudan birinin patent ve markalaşma ol
duğunu söylüyor. Bu konu, sağlık, eğitim savunma kadar önemlidir. Patent başvuru sayısı, bilime, 
araştırmaya verilen önemin ölçüsüdür. 

O halde, bu konu, fen liselerinin genç mucitler yarışmasında derece alan çocukların teşvikin
den başlanarak hemen ele alınmalıdır. Bilhassa özel sektör, ar-ge konusunda özel fonlar oluşturmak 
suretiyle, bu alanda çalışanları teşvik etmelidir. Ticaret ve sanayi odaları, borsalar, kaynaklarının bir 
bölümünü, araştırma geliştirme yapanlara, mucitlerin teşvikine kullandırmalıdır. 

Resmî ya da sivil bütün kuruluşların, bilimsel araştırmalara, ilgiye değer bulunacak icatlara 
ayırabilecekleri makul bir fon oluşturabileceklerine inanıyorum. 

Türkiye'nin patent tescil işlem sayısının düşük seviyelerde kalması, sanayi kesiminin araştır
ma-geliştirme faaliyetlerine gerektiği kadar eğilmemesine ve özellikle, dış ülkeler tarafından alınan 
patent haklarına lisans ücreti ödenmek suretiyle üretim yapma politikası gütmesine bağlanmaktadır. 
Oysaki, yüksek maliyetli sanayi ürünlerinin yeni tip ve modellerinin yerli sanayi tarafından geliş
tirilmesi ve dış ülkelere bilgi (know how) satışı yapması, ülke ekonomisinin dışa bağımlılıktan kur
tulması açısından son derece faydalı görülmektedir. 

Bizde, sınaî mülkiyet haklarından patentlerin korunması 1871 tarihli Alameti Farika Nizam-
namesiyle, markaların korunması 1879 tarihli İhtira Beratı Kanunuyla başlamıştır. Cumhuriyet 
döneminde bu nizamname ve kanuna yapılan ek değişikliklerle, bu, 1995 yılına kadar uygulanagel-
miştir. Söz konusu işlerin yürütülmesi görevi de, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan 
Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığına verilmiş, 1994 yılma kadar bu isim altında faaliyet göstermiş 
ve gümrük birliğinin bir şartı olarak, 19.6.1994 tarih ve 544 sayılı Türk Patent Enstitüsünün Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle, Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine kat
kıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma-geliştirme faaliyet
lerinin gelişmesini sağlamak üzere çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve markalar ile sınaî 
mülkiyet haklarına ilişkin yurt içinde ve dışında var olan bilgi ve dokümantasyonun kamunun is
tifadesine sunulabilmesi amaçlanmıştır. 

Sınaî mülkiyet hakları, 1871 tarihli nizamname ve 1879 tarihli kanunla patent ve markayla 
sınırlıyken, Türk Patent Enstitüsünün kuruluşunu müteakip kararnamelerle, faydalı modeller, patent 
ve coğrafî işaretler olmak üzere kapsam genişletilmiştir. Henüz Türkiye'de koruma kapsamına alın
mayan entegre devrelerin topografyalarıyla ilgili mevzuat da Avrupa Birliğine üyelik çerçevesinde 
yeniden gözden geçirilmiştir ve Meclise sevk aşamasındadır. 

Türk Patent Enstitüsünün görevleri; sınaî mülkiyeti korumak ve ilgili tüm işlemleri sürütmek. 
sanayiciler ve araştırmacılara belge, bilgi vermek ve yönlendirmek, Türkiye'yi sınaî haklarla ilgili 
olarak yurtiçi ve yurt dışında temsil etmek şeklinde özetlenebilir. 

- 2 4 7 -



T.B.M.M. B : 15 6 . 11 . 2003 O : 2 

Avrupa Birliğine ekonomik ve ticarî uyumun bir gereği olarak kurulmuş olan Türk Patent Ens
titüsü, hedef kitlesi itibariyle çok geniş bir toplum kesimine hitap etmektedir; dünyada Türkiye'nin 
taraf olduğu anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerin takibinin yanı sıra, çeşitli dış projeler de 
yürütülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu değişiklik tasarısıyla, ülkemizde başlangıcı Meş
rutiyet dönemine kadar uzanan ve bir ülkenin ekonomik gelişimi ve kalkınması bağlamında kritik 
bir önemi haiz bulunan sınaî mülkiyetin korunmasıyla ilgili önemli bir aşama kaydedileceği inan
cındayız. Bu yasanın getireceği iyileştirmelerden, yalnızca, bu konuda ülkemizde tek sorumlu ve 
yetkili kamu kurumu olan Türk Patent Enstitüsü değil, girişimcilerimiz, sanayicimiz, tüccarımız, 
kısacası ülkemiz ekonomik yapısı içerisinde faaliyet gösteren bütün kesimler azamî ölçüde fay
dalanacaktır. 

Tasarının getirdiği düzenlemelerden kısaca bahsetmek gerekirse; getirilen yeniliklerden biri, 
Enstitü bünyesinde yeniden yapılanmaya gidilmesidir. Bu bağlamda kurumun görevlerini daha iyi 
yerine getirebilmesi, sanayiin değişen ihtiyaçlarına daha başarılı cevap verebilmesini teminen or
ganizasyon şemasında bazı düzenlemeler yapılmıştır. En önemlisi "Endüstriyel Tasarımlar Dairesi 
Başkanlığı" adı altında yeni bir ana hizmet biriminin kurulması öngörülmüştür. Bu şekilde, 1995 
yılı itibariyle başlayan ve son yıllarda başvuru sayısında büyük artış görülen endüstriyel tasarım
ların gereği gibi korunması sağlanabilecektir. 

Yardımcı hizmetler sınıfındaki iki daire birleştirilmek suretiyle başkanlık sayısı azaltılarak teş
kilat yapısının sadeleştirilmesi arzu edilmiştir. 

Gerektiğinde özel sektörün de temsil edilebilmesine imkân sağlanmakta ve kurul üyelerinin 
toplantılara katılımlarının sağlanması için cezaî yaptırımlar getirilmektedir. 

Böylesi önemli bir kurumun, günümüzdeki mevcut kadro yapısıyla, hızla gelişen ve değişen talep
lere yetişebilmesi, âdeta imkânsız ve vahim bir hal aldığından, mevcut 224 kadro, 300'e çıkarılmaktadır. 

Ayrıca, tasarının, ülkemizde sınaî mülkiyet sistemine yeni bir soluk getireceğine ve imkânları 
artıracağına inanıyorum. 

Küreselleşen dünyada ülkemizin karşılaşacağı önemli yapısal konulardan birisinin patent ve 
lisans sisteminin işlerliği olacağı gözönüne alındığında, bu yasa tasarısı, Türk Patent Enstitüsünün 
önünün açılması bakımından tarihî bir önemi haizdir. Kasım ayı içerisinde açılacak yeni sınaî mül
kiyet kampusüyle birlikte sektöre yepyeni bir soluk kazandırılmış olacaktır. 

Sözlerimi tamamlarken, kanunun ülkemiz ve insanlarımız için hayırlı olmasını diliyor, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Uğur. 
Tasarının tümü üzerinde, şahsı adma söz isteyen, Adana Milletvekili Sayın Tacidar Seyhan; 

buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi, par

tim ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Öncelikle, ben de, bu tasarının gerekliliği, desteklenmesi ve genişletilmesi konusunda diğer 

konuşmacı arkadaşlarımla hemfikirim. Hatta, gönül isterdi ki, bu tasarıda gerekli tedbirleri alalım. 
kadro ihdasını biraz daha genişletelim ve bu kurumun işlerliğini biraz daha artıralım. 

Ancak, ben, endüstriyel alanda eğitim görmüş bir arkadaşınız olarak -yani, lütfen bunu bir 
muhalefet eleştirisi olarak algılamayın, bir eksikliğin paylaşılması olarak algılayın; bu, Türkiye'nin 
bir gerçeği- ben, buradaki eksiklikleri, biraz daha basite indirgeyerek, teorik yaklaşım biçiminden 
uzaklaştırıp, pratik olarak sizinle paylaşmak istiyorum. 
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Her şey, burada anlatıldığı gibi güllük gülistanlık değil, maalesef değil. Olması gereken odur. 
Burası, bir enstitü. Burası, çağdaş ülke normlarının, sanayiin, buluşların, endüstriyel tasarımların geliş
tirilmesi gereken bir yer. Burası, çağdaş ülkenin ilk görüntü noktasıdır. Adı, enstitü; bilim, kültür yuvası; 
ama, bir de gerçeğine bakıyoruz. Bunları anlatmadan önce, basit olarak -kamuoyu da bizi ilgiyle izliyor-
enstitü ne yapar; aslî görevleri, marka, endüstriyel tasarım, patent ve buluşlar konusunda tescil işlemleri 
yapmaktır. Nedir bunlar; yine, izleyen vatandaşlarımız için -birçok arkadaşımız biliyor- aydınlatmak 
babında söylüyorum; bir meşrubatın üzerinde yazan falan kola ismi, bir markadır; onun şişesi, biçimi, bir 
endüstriyel tasarımdır; ancak, içerisindeki içecek, bir buluştur. Aynı şekilde -OYAK'ın ortaklığı olduğu 
için söylüyorum- Renault, bir markadır; bunun, Megane, Laguna gibi değişik modelleri var, çizgileri var; 
bu, bir endüstriyel tasarımdır; fakat, VTI motor, dizel motor gibi değişik şeyler de, birer buluştur. 

Bunu, şunun için anlattım; bakın ülkemiz gerçeğine, enstitü gerçeğine: Bizim, Türk Patent Ens
titüsünde, raflarda birikmiş, marka tescili için bekleyen dosya sayısı 20 000'dir, yığıldı. Bilgisayara dos
ya girişlerini kim yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar; burada çalışan 150 kadar sözleşmeli personel. Biri 
için hak arayışına neden olabilecek, yani, hak olabilecek, biri için hakkının elinden alınması olabilecek 
bir konuda, veri girişini, bilgisayardan, temizlik şirketi adı altında çalışan personel yapıyor. Buranın adı, 
enstitü; çay yapması gereken, kahve yapması gereken, istihdam edilmiş insanlar, arşivde dosya diziyor
lar, orada çalışıyorlar. Şu anda, enstitünün işleyiş biçimi, gerçeği budur. Sadece bununla kalmıyor; giz
lilik arz eden konularda dahi, birçok personel, bu bölümlerde çalıştığı için, bunu koruyacak durumda 
değildir ve üstelik, bu personelin hiçbiri, sorumlu tutulamıyor. Kim sorumlu; orada çalışması gereken uz
manlar. Peki, nasıl sorumlu tutacaksınız?! Siz, sanayiciyi, buluş yapan insanı nasıl koruyacaksınız?! On
ların görevleri bu mudur?! Şimdi, kimsenin hak mahrumiyetine yol açmadan, buralardaki aksaklıkları 
hızla düzeltmek lazım. Ne kadar bilgili, bilinçli, alanında deneyimli insan varsa, oraya tahsis etmek 
zorundasınız. Bu ülke bizim. Herkes işini yapsın. İşini yapmayan başka bölümler var mı; var tabiî, biraz
dan açıklayacağım. Burası, bizim enstitümüz, bu gerçeği konuşmak zorundayız. 

Bakın "Madrid Birimi" diye bir birim var. Bu birimde, yapılan başvurular, ülkemizden diğer 
ülkelere yönlendirilir. Burada bile, uzmanların yanında, yardımcı olarak çalışan insanlar, maalesef, 
oraya bir başka firma adı altında alınmış, sorumluluğu bulunmayan kişiler. Uluslararası işlemlerde 
dahi bunlar çalışıyor. 

Değerli arkadaşlarım, şirket elemanlarıyla bu işi yürütemezsiniz. Eğer, orası enstitüyse, ayağa 
kaldıracaksak, kim yapabiliyorsa onu getirmek zorundayız; bizim görevimiz budur. Erkseniz, bunu 
görmezden gelemezsiniz; birincisi bu. İkincisi, daha vahim... Biz, orada niye varız; bu ülkenin ek
sikliklerini gidereceğiz, vatandaşa yardımcı olacağız, onların işlemini hayata geçireceğiz. Biz öyle 
mi yapıyoruz; yapamıyoruz, marka tescili için aylarca bekletiyoruz orada. Eğer, birisi bu işi çabuk 
yapmak isterse, devlet olarak ne diyorsunuz, biliyor musunuz; "hızlı inceleme ücreti olarak 2 400 
000 000 lira yatır, senin marka talebini hızlı inceleyeyim, ilgili kurumlardan geçireyim, bir an önce 
vereyim" diyorsunuz. Yapmamız gereken iş için 2 400 000 000 lira para alıyoruz. Bu mu sosyal 
devlet, değerli arkadaşlarım?! Bu mudur enstitünün çalışma biçimi?! Bu mudur enstitüdeki görev 
anlayışı?! Bu mudur buluşa, markaya, endüstriyel tasarıma hizmet?! Biz, böyle mi bu devleti çağ
daş normlara kavuşturacağız?! (Alkışlar) Her şeyi iyi niyetle konuşuyoruz. 

Değerli arkadaşlar, zaten, birlikte yapabilmek için söylüyorum. Ne Sayın Bakanın ne buradaki 
arkadaşlarımın, bu ülkenin düzeltilmesi konusunda engel olucu konumda olduklarını söylüyorum; 
böyle bir niyeti kimsenin yok, hep birlikte yapalım diye söylüyorum; bu, ülkenin gerçeği... 

Bakın, gerçek daha burada bitmiyor. Elimde belgeler var. Patent uzmanı ve marka uzmanı 
olarak görevlendirilmiş insanlar gidiyorlar, dört şehrimizde marka konusunda, patent konusunda. 
endüstriyel tasarım konusunda eğitim veriyorlar. Kadroları işletmen. Onlara görev verilirken 
yazılan yazıda "sayın patent uzmanı, şurada görevlisiniz" diyorlar; ama. nedir görevi; işletmen. Bu 
insanları, bu arkadaşlarımızı gönderiyorsunuz, orada -o özellikleri taşısa dahi- görev veriyorsunuz. 
bunu anlat diyorsunuz. 
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Değerli arkadaşlarım, eğer bu insanlar gerçekten marka uzmanıysa, onlar o görevi taşımaya 
layıksa, o liyakati verin, personelin görevlendirilmesi konusundaki maddede değişiklik yapın, uz
man yapın o insanları, gönderdiğiniz yerde de uzmanlığın gereğini yerine getirsinler. Öyle değilse, 
bu yazıları yazıp, o insanları oralarda görevlendirmeyin lütfen; böyle enstitü olmaz, enstitü 
yönetimi ciddiyet ister. Ben de bu ülkenin bir evladıyım, her kuruşunu, her yerini, her kurumunu, 
her ferdini ben de korumakla yükümlüyüm. Milletin vekili olarak söylüyorum, bu kanunda ne yapıl
ması gerekiyorsa, önümüze koyun, hep birlikte yapalım; ama, bu insanların hakkını verin. 

Mühendisler çalışıyor patent bölümünde. Ne olarak çalışıyor; mühendis kadrosu altında 
memur. Ne iş yapıyor; görevi uzman. "Bu özellikleri taşıyorsa, kurum kendi içerisinden kendisini 
yenilesin, bu insanları uzman yapalım" diye bir değişiklik önergesi verdik, Sanayi ve Ticaret 
Komisyonunda kabul edildi, Plan ve Bütçe Komisyonunda çıkmış. Neden; "olsun efendim, uzman 
alacaksak yeni alırız..." Peki, dokuz yıldır uzman diye çalıştırıyorsunuz o insanı, özlük haklarını 
vermiyorsunuz bu insana, geriye dönük; sosyal dengeyi nasıl anlatacaksınız?.. Ben, okumanın iyi 
bir şey olduğunu Adana'ya gittiğimde insanıma, halkıma nasıl anlatacağım?.. Çalışkanın, dürüstün 
mükâfatlandırdığını nasıl anlatacağım ben insanlara?.. Bunlar enstitünün bayrağı altında mı 
yapılacak, adı altında mı yapılacak? Bununla mı kalıyor; bununla da bitmiyor değerli arkadaşlarım, 
sıkıntılar hızla devam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, bizde bir de vekillik müessesesi var. İnsanlar geliyor "marka ve patent 
vekili olacağım" deyip sınava giriyorlar, bir sanayici adına, buluş yapan bir birey adına yetkilerini 
kullanarak evrak takip ediyorlar. Bunlar sınavdan sonra malî sorumluluk sigortası da yaptırıyorlar. 
Görevimiz bilinçlendirmek; ama, henüz mağduriyet yaşayan insanların bu konuda ne yapacağını 
bildiği yok. Patent ve marka konusundaki vekiller sınavla alınıyor; ama, endüstriyel tasarım 
konusunda vekâleten çalışan arkadaşlarımızın hiçbiri, vekillik koşulu olmadığından, vekillik 
sınavına girmiyor. Herhangi biri "beni vekâleten temsil edebilir" diye veriyor yazıyı, o, vekillik 
yapıyor. Değerli arkadaşlarım, bu vekillik işlemlerini Avrupa ülkelerinin tamamında avukatlar 
yapıyor, hemen hemen dönüşmeye başladı; ama, eğer vekillik verecekseniz, sorumluluk verecek-
seniz, insanları eğitimle bilinçlendirip, endüstriyel tasarımlar konusunda da vekâletinizi verin. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
TACİDAR SEYHAN (Devamla) - Diğer bölümlerde de bazı eksiklikler var, sizlerle onları da 

paylaşmak istiyorum. Gerçekten olması gerekeni söylemek istiyorum, sadece olumsuzluğu söy
lemek yetmez. 

Değerli arkadaşlarım, biz, maalesef, ihdas edilen bu kadroyla, bu tasarıda yapılan düzenlemey
le iyi bir şey yaparız; ama, burada anlattığım, anlatacağım sorunları çözemeyiz. Sayın Bakan 
burada, Değerli Müsteşarımız burada, Komisyon Başkanımız burada; eğer, biz, daha verimli bir 
çalışma sistemi istiyorsak, lütfen, bundan sonraki maddelerde, ihdas olunacak kadrolar ve görevler 
konusunda önümüze makul önergeleri koyun, biz de altına imzamızı atalım; bu ülkedeki enstitüyü, 
amacına uygun enstitü gibi çalıştıralım. 

Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Seyhan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Kâtip Üyenin, tasarının maddelerini oturarak okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
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TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
KANUN TASARISI 

(Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı) 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Amaç 

Kuruluş ve Amaç 
MADDE 1. - Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet 

ortamını oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere, çeşitli 
kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve markalar ile diğer kanunlarla düzenlenen sınaî mülkiyet hak
larının tesisi, bu konudaki korumanın sağlanması ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurtiçi ve yurt
dışında varolan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla tüzel 
kişiliğe sahip, bu Kanunda belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabi, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına bağlı, özel bütçeli Türk Patent Enstitüsü kurulmuştur. Türk Patent Enstitüsü, bir kamu 
kuruluşu olup kısa adı "TPE" dir. 

TPE' nin merkezi Ankara'dadır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın 

Tacidar Seyhan; buyurun. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil

leri; hepinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, amaç konusunda birkaç şeye değineceğim; ama, önce, tamam-

layamadığım birkaç cümleyi burada tamamlamak istiyorum. 
Özellikle yurt dışındaki yapılanmayı size anlatmak istiyorum. Yurt dışında, şirket isimleri -bu 

çok önemli olduğu için vurgulamak istiyorum- fikrî haklar ve sınaî haklar aynı çatı altında toplan
mıştır; şirket isimleri de fikrî haklar da sınaî haklar da; ama, ülkemizde öyle değil değerli arkadaş
larım. Ülkemizde, şirket isimleri, Sanayi Bakanlığının direkt kontrolü altındadır; sınaî haklar, Türk 
Patent Enstitüsünün kontrolü altındadır; fikrî haklar ise, Kültür Bakanlığının kontrolü altındadır. 
Bu, ülkemizde ciddî bir kargaşa yaratmaktadır; bunun çözülmesi lazım, hiç değilse, aralarındaki 
bilişim temel alınarak entegrasyonun sağlanması lazım. 

Burada bir sıkıntı daha var değerli arkadaşlarım, sanat eserlerimiz var. Basit örneklemek 
gerekirse bu sanat eserlerimiz ne olsun; tablo, kumaş, biblo, vesaire... Hem Türk Patent Enstitüsü 
bunlara onay verebiliyor hem de Kültür Bakanlığı onay verebiliyor. Yani, siz, bir şey yaptınız, 
götürdünüz, Türk Patent Enstitüsünden bir onay aldınız, bir başka arkadaş aynı şeyle Kültür Bakan
lığına başvurursa o da onay alabilecek. Bu karışıklığın hızla ortadan kaldırılması lazım. Nasıl bir 
entegrasyon gerekiyorsa hızla bu entegrasyonun yapılması lazım. 

İkinci söyleyeceğim eksiklik, Türkiye'de buluşlar. Maalesef, buluşlar, altyapımız olmadığı için 
Türkiye'de değerlendirilemiyor; yani, Türk Patent Enstitüsü değerlendiremiyor. Neden; altyapımız 
yok. Peki, diğer ülkeler değerlendiriyor mu diye bir soru gelebilir; hayır. Bu iş 4 ülkede yapılıyor; 
ama, bu, ciddî bir sorundur, dünya için ciddî bir sorundur. Eğer, ben, bir buluş yapmışsam, ülkem 
adına bu güvencemin sağlanmasını beklerim. Bir başka ülkenin kendi çıkarına değişiklik yap
masının önüne geçecek ciddî tedbirleri almak zorundayım. Benim yapmam gereken, altyapı oluş
turmaksa, enstitüye yetki verip bu altyapının sonuna kadar oluşturulmasını sağlamakla yüküm
lüyüm arkadaşlarım. 
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Diğer bir şey, Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığı kuruluyor şimdi. Enstitü kurulalı -önüm
deki tasarıya bakıyorum, yayımlanma tarihi 24.6.1994, geçen yıla bakıyorsunuz- dokuz yıl olmuş ve 
çok şükür, dokuz yıl sonra Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığının kurulmasını idrak etmekten 
duymuş olduğum mutluluğu da burada ifade etmiş oluyorum; ne kadar erken olmuş görüyoruz! 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, bir de özerklik konusuna değinmek istiyorum. Bakın, burada da 
çok ciddî bir enstitü yönetiyorsunuz. Siz devletsiniz, yapacağınız şey, devlet yöneticilerinin bu ens
titünün şeffaf, saydam bir şekilde topluma hizmet vermesini sağlamaktır. Enstitüleri mutlaka, siyasî 
iradenin etkisinden kurtarmak zorundasınız. Her defasında, sosyal devlet budur diyoruz, demokrasi 
budur diyoruz; ama, yaptığımıza bakın... Bu kanunda yapıyoruz bunu. Yönetim kurulunda -eski 
halini anlatıyorum- başkan 1, başkan yardımcısı 2; yani, enstitünün içerisinden 3 kişi var. Adalet 
Bakanlığı temsilcisi 1, Maliye Bakanlığı temsilcisi 1, Sanayi Bakanlığı temsilcisi 2; yani, enstitü 
içerisinden 3, siyasî erkten 4 kişi. Bir dengesizlik var, ben bu dengesizliğin düzelebileceğini düşün
düm; ama, iyimser davranmışım. Sonucu okuyorum: Enstitüden başkan ve başkan yardımcısı; yani, 
olması gereken 2, diğer bakanlıklardan 5. Ben, bu özerklik anlayışının neresinden tutayım söyler 
misiniz? Bu, nasıl siyasî etki altından uzaklaştırmaktır?! Bu, nasıl bilime, sanata, sınaî mülkiyet 
haklarına değer vermektir?! Bu, nasıl ülke gerçeğini kamuoyuyla, toplumla buluşturmaktır?! Kime 
vereceğiz bunun hesabını? (CHP sıralarından alkışlar) 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul)- Birini de CHP atasın!. 
TACİDAR SEYHAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, hiçbirimizin atama diye bir kaygısı 

yok. Biz, toplum için müştereken doğru olanı yapalım. Eğer, doğruysa, siz de anlatın biz de ikna 
olalım; ama, biz diyoruz ki, özerk bir kurumdan bahsediyoruz, siyasetin etkisinden uzak diyoruz. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul)- Kim atasın?! 
TACİDAR SEYHAN (Devamla)- Tabiî ki atasın. Sanırım bir yeri kaçırdık,atama konusunu 

demiyorum. Bunu enstitü içerisinden... Eğer bilim kurulunuz yoksa, yönetim kurulu içerisinden, 
fazla yetkilendirme yapmak zorundasınız. Enstitü, sorunlarını kendi içinden çözecek. Bakın, yıllar
ca, enstitü başkanı atandı bu ülkede, enstitü başkan yardımcıları atandı, yönetim kurulu atandı; ama, 
gittikleri yere yanlarında uzman götürdüler; çünkü, bu konuyu bilmiyorlardı. Üç yıl kaldılar, dört 
yıl kaldılar görevlerinin başında, modeli, markayı, endüstriyel tasarımı ancak ondan sonra öğren
diler. Biz bu ülkeyi böyle mi geliştireceğiz? 

Oradaki uzmanlar "üstümdeki insanın bu konuyu bilmemesi, benim çalışma hukukumu, çalış
ma ortamımı ve verimliliğimi tamamıyla ortadan kaldırır; lütfen, gidin, bu insanların etkin, yetkin, 
bilime dayalı insanlar olmasını sağlayın" diyor. Benim kulaklarım açık da, o enstitüye giden ar
kadaşların kulakları kapalı mı?! Oradaki uzman arkadaşların yakarışlarını, feryatlarını bu arkadaş
lar duymuyor mu?! 

Biz, komisyonda bunların hepsini konuştuk, o enstitünün komisyonda görüşüldüğü günkü baş
kanı da bunları kabul etti; bu aksaklıkların hepsi var. 

Ben, kınamak için söylemiyorum, birlikte halledelim diye söylüyorum. İşte yasa, işte tasarı, iş
te Cumhuriyet Halk Partisi; getirin önümüze, düzeltelim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Seyhan. 
Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Eskişehir Milletvekili Sayın Fahri Keskin; buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakika. 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 24 Haziran 

1994 tarih 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulan Türk Patent Enstitüsünün kanunun
da yapılacak değişikliklerle ilgili şahsî görüş ve düşüncelerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. 
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Ülkemizin ekonomik, teknolojik ve endüstriyel gelişmesinde sınaî ve mülkiyet haklarının 
korunmasının büyük önemi vardır. Ülkemizde sınaî mülkiyet haklan Patent Enstitüsünün, telif hak
lan Kültür Bakanlığının, ticarî haklar arasında yer alan ticaret unvanı da Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının sorumluluğu altındadır. Bunların tek bir çatı altında, bir kurum altında -gönlüm arzu eder-
idarî bir özerklik verilerek, bir araya getirilmesinde büyük fayda mülahaza ediyorum. Bu konuda, 
Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de aynı kanaate sahiptirler. 

Bugün, bir keşmekeş içerisindedir. Herhangi bir ürüne yıllar ve ömrünüzü verip, ortaya çıkarıp 
bir marka oluyorsunuz; bu markanız gerektiği şekilde korunamıyor. Nasıl oluyor bu; Patent Ens
titüsünden bunun tescilini alıyorsunuz. Bir başka komşunuz, aynı iş kolunda bir şirket kuruyor, 
sizin ürün ismi olarak kullandığınız ismi ticarethanenin unvanı olarak kullanıyor; dolayısıyla, yıllar 
boyu o ürüne gösterdiğiniz titizlikle elde ettiğiniz hak başkasının eline geçmiş oluyor. 

Ayrıca, firma ve müessese isimleri adı altında kurulan şirketler de Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının sorumluluğu altındadır. Bir havuz meydana getirilerek, bu havuzda çakışan isimler ve bun
lardan dolayı meydana getirilen haksızlığın ortaya konulması, ortadan kaldırılması için, mutlak 
surette, bir denetleme müessesesinin olması lazımdır. 

Vatandaşın ürününün ismi adı altında, karşı taraftaki rakip bir müessese, yine ticaret unvanı 
olarak, Patent Enstitüsünden, o ismin, müessese ismi olarak, patentini alma yoluna gitmektedir ve 
buna da müsaade edilmektedir. Bu da ortadan kaldırılması gereken bir husustur. 

Türkiye, 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren Dünya Ticaret Örgütünün kuruluş anlaşmasına taraf 
olmuştur; 1 Ocak 1996'dan itibaren de Avrupa gümrük birliği uygulamasına geçmiştir. Bu geliş
meler, Türkiye'nin uluslararası sanayi ve ticarette yerini alabilmesi için gerekli mevzuat düzen
lemelerini gündeme getirmiştir. 

Sınaî ve mülkiyet haklarının uluslararası standartlarda korunması gerekir. Bu husus, ulus
lararası pazarda yer almamızın temel şartıdır. 

Getirilen değişikliklerle, enstitüde başkan, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerinin 
görev süreleri beş yıldan üç yıla indirilmiştir. Oysa, bir ihtisas unsuru olması yönünden, bu sürelerin 
kısaltılmaması gerektiği kanaatindeyim. 

Enstitünün yapısının tanınması faaliyet alanlarının kavranması yönünden bazı sıkıntılar 
doğurabilecek bir değişikliğe gidilmemesi gerekiyor. Yapılacak değişiklikler, çağdaş, Avrupa 
düzenine uygun, Avrupa Birliğinin şartlarına uygun hale getirilmekten ibaret olmalıdır. 

Yeni kanun tasarısıyla, Enstitüye yapılacak atamalarda Birleşmiş Milletlerce kabul edilen 
konuşma dillerinden en az birini iyi derecede, kamu personeli sınavında (C) düzeyinde bilme şartı 
getirilmiştir. Bu, güzel bir şeydir; ama, Avrupa Patent Ofisinin merkezi, Almanya'nın Münih Ken
tidir. Burada 6 000 kişi çalışmaktadır. Türkiye'nin Avrupa Patent Sözleşmesine taraf olması 
dolayısıyla, Birleşmiş Milletlerde olduğu gibi, orada da Türk mühendis, mimar ve işadamlarının 
bulunması gerekir. Burada görev alacak üst düzey yönetici ve uzmanlarda ayrıca ve özellikle Al
manca bilme şartının aranması gerekmektedir. 

Kanun tasarısıyla Enstitüye 76 adet kadro ihdası öngörülmüştür. Oysa, bu, yetersizdir. Halbuki, 
Enstitüde norm kadro sayısı, Millî Prodüktivite Merkezi tarafından 502 olarak tespit edilmiştir. 
Bugün, Enstitüde 224 kadrolu personel bulunmaktadır. Bu hesaba göre 278 açık vardır. Bu açık ney
le kapatılmaktadır; taşeron firmaların temsilcileriyle, taşeron firmaların adamlarıyla. Böyle olunca 
da, işler ehliyetsiz kişilerin eline kalmakta ve dolayısıyla işler çabuk yürümemektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Keskin. 
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FAHRİ KESKİN (Devamla) - Bu Enstitüde sözleşmeli personel ile daimî personel arasında 
büyük maaş farklılıkları vardır. Enstitüye son üçbuçuk yıl içerisinde 56 personel atanmıştır. Bunların 
içerisinden kurumda kalan, bir elin parmakları kadar azdır. Bu 56 personelden 42'si, çeşitli nedenler
le buradan ayrılmak mecburiyetinde kalmıştır. Maaşların yetersizliği burada en önemli faktördür. 

Sözleşmeli personel statüsünde bulunan memur ve diğer personelin ücretlerinin artırılması, 
kalifiye, nitelikli elemanın Enstitüde muhafazası için temel şarttır. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Keskin. 
1 inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 
Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci mad
desinin ilk fıkrasına "kişiliğe" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve idari-malî özerkliğe" ibaresinin 
eklenmesini, aynı fıkrada yer alan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı" ibaresinin de "Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığıyla ilişkili" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Osman Coşkunoğlu Mehmet Kartal Mustafa Özyurt 
Uşak Van Bursa 

Mesut Özakcan R. Kerim Özkan Orhan Ziya Diren 
Aydın Burdur Tokat 

Feridun Baloğlu Feramus Şahin 
Antalya Tokat 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RUHİ AÇIKGÖZ (Aksaray ) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri, önergeniz hakkında konuşacak mısınız, yoksa, gerekçeyi mi 

okutayım? 
MEHMET MESUT ÖZAKCAN (Aydın) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Türk Patent Enstitüsünün sağlam temellere oturtulabilmesi ve modernizasyonu gayesiyle, Av

rupa Birliği, Dünya Bankası, TÜSİAD ve TOBB talepleri de gözönüne alınarak, benzer yurtiçi 
kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlarda da olduğu gibi, daha bağımsız yapıda idarî-malî özerk
liğe sahip bir kurum oluşturulması hedeflenmektedir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 2. - Bu Kanunda adı geçen deyimlerden; 
a) Enstitü: Türk Patent Enstitüsü'nü, 
b) Yönetim Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunu, 
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c) Danışma Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulunu, 
d) Başkanlık: Türk Patent Enstitüsü Başkanlığını, 
e) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 
İfade eder. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Eskişehir Milletvekili 

Sayın Mehmet Ali Arıkan söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Arıkan. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET ALİ ARIKAN (Eskişehir) - Sayın Başkan ve çok kıymetli 

milletvekili arkadaşlarım; ülkemizin kalkınmasına öncülük yapacak Türk Patent Enstitüsü Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin ve 
şahsımın düşüncelerini size anlatmak için söz almış bulunuyorum; hepinize saygı ve sevgilerimi 
sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, ben, Enstitünün görevlerinin neler olması gerektiğini anlatmak için söz al
dım. Kavga falan edecek değilim; çünkü, kavga insanı değilim, barışçı bir insanım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

Ülkemizin teknolojik ve endüstriyel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, modern sanayi 
stratejisi ve politikaları içerisinde verimliliğin ve ekonomik gelişmelerin ana faktörlerinden biri 
olan teknik yenilikler ve buluşların sanayie uygulanıp, aktarılmasını sağlamak. 

Patent Enstitüsü sayesinde korunmasına ve teşvik edilmesine başlanılan buluş ve özgün 
tasarımlar, ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişmesine pozitif katkıda bulunacaktır. 

Enstitü, ülkemizin ekonomik gelişiminde, kalkınmasının, sanayi ve ticaret sektörlerinin geniş 
bir alana yayılan haklarının korunmasını sağlayacaktır. Ekonomideki rekabet ortamının sağlan
masında ve teknoloji üretimi ve transferinde lokomotif rolü oynayacaktır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, salondaki uğultudan dolayı hatibin sözü anlaşılmıyor. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) - Bu kurum, aynı zamanda, Dnüya Ticaret Örgütü ve Dün

ya Fikrî Mülkiyet Teşkilatı gibi, dünya ticaret ve sınaî, fikrî mülkiyet haklarını düzenleyen, politika 
üreten ve yönlendiren uluslararası sekreteryalar ile üye ülkeler arasında köprü vazifesi görecektir. 

Ayrıca, Avrupa Birliğine, ekonomik uyumun bir gereği olarak, ülkemizde sınaî mülkiyet hak
larının, ulusal ve uluslararası düzeyde korunmasında sorumlu tek kuruluş olarak birçok görevi bir
den yerine getirecektir. Bu görevlerin bazıları şunlardır: 

Patent ve markaların ve diğer kanunlarla korunan, koruma altına alınmış olan sınaî mülkiyet 
haklarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunmasını sağlar. 

Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunur ve mahkemelerde bilirkişilik 
yapar. 

Lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kaydeder. 
Buluşların kullanımını takip eder. 
Yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferlerinin yönlendirilmesi ve arşivlen-

dirilmesi işlemlerini yapar. 
Yurt dışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunur. 
Sınaî mülkiyet haklarıyla ilgili uluslararası anlaşmaların hazırlanmasına ülke çıkarlarını 

koruyarak katkıda bulunur ve anlaşmaların ülkemizde uygulanmasını sağlar. 
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Yurtiçi ve yurt dışında, teknoloji ve araştırma-geliştirmeyle ilgili kurum ve kuruluşlarla ve bilgi 
bankalarıyla işbirliği yapar; dokümantasyon merkezi kurar, bu bilgileri kamunun hizmetine sunar. 

Sınaî mülkiyet haklarıyla ilgili olarak yayın yapar, Türk Sınaî Mülkiyet Gazetesini yayımlar. 
Sınaî mülkiyet hakları konularında yurt içinde kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve yönlen

dirilmesi için gerekli çalışmaları yapar. 
Kanunlarla verilen diğer tüm görevleri yapar. 
Bu kurum Sanayi ve Ticaret Bakanlığımıza bağlı olup, şu organlardan mevcut olmaktadır: 

Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu, Başkanlık, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, ana 
hizmet birimleri, yardımcı hizmet birimleri, danışma birimleri. 

Bu kanun hükmünde kararnameyle kurulan Türk Patent Enstitüsünün vereceği hizmetin, geliş
miş ülkelerin standartlarında olması, Enstitünün modern araç gereç, bilgisayar ve dokümantasyon
la donatılmış olması ve kalifiye personel tarafından yönetilmesiyle, hizmetin kalitesinin ve hızının 
artacağı ve ülkemizin sanayileşmesine ve teknolojik gelişmesine çok büyük katkıda bulunacağına 
inanıyor, ülkemize, milletimize hayırlı olması temennisiyle ve ayrıca, ramazan ayının tüm İslam 
âlemine hayırlar getirmesi dileğimle, hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Arıkan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görevleri ve Organları 

Görevleri 
MADDE 3. - Enstitü, ülkenin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla; 
a) Patent, markalar ve endüstriyel tasarımlar ile diğer Kanunlarla koruma altına alınmış olan 

sınaî mülkiyet haklarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile 
ilgili işlemleri yapar, 

b) Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunur ve mahkemelerde bilir
kişilik yapar, 

c) Lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt eder, 
d) Buluşların kullanımını takip eder, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji trans

ferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapar, 
e) Yurtdışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunur, 
f) Türkiye'yi Bakanlığın onayı ile uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil eder, 
g) Sınaî mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaların hazırlanmasına ülke çıkarlarını 

koruyarak katkıda bulunur ve bu anlaşmaların Türkiye'de uygulanmasını sağlar, 
h) Yurtiçi ve yurtdışında teknoloji ve araştırma- geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve 

bilgi bankalarıyla işbirliği yapar, dokümantasyon merkezleri kurar, bu bilgileri kamunun is
tifadesine sunar, 

i) Sınaî mülkiyet hakları ile ilgili olarak çeşitli yayınlar yapar ve Türk Sınaî Mülkiyet 
Gazetesini periyodik olarak yayınlar, 

j) Sınaî mülkiyet hakları konularında yurtiçinde kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve yön
lendirilmesi için gerekli çalışmaları yapar, 

k) Görev alanına giren konularla ilgili akademik çalışmaları destekler, 
1) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapar. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Organ ve Birimler 
MADDE 4. - Enstitü aşağıdaki organ ve birimlerden oluşur; 
a) Yönetim Kurulu, 
b) Danışma Kurulu, 
c) Başkanlık, 
d) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, 
e) Ana Hizmet Birimleri, 
f) Yardımcı Hizmet Birimleri, 
g) Danışma Birimleri. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Yönetim Kurulu 
MADDE 5. - Yönetim Kurulu Enstitünün en yüksek düzeyde yönetim ve karar organıdır. 
Yönetim Kurulu Adalet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından birer üye, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının belirleyeceği üç üye, Enstitü Başkanı ve bir Başkan Yardımcısı olmak üzere yedi 
üyeden oluşur. 

Enstitünün Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. 
Enstitü Başkan ve Başkan Yardımcısı Sanayi ve Ticaret Bakanının önerisi üzerine, diğer 

Yönetim Kurulu üyeleri ise bağlı bulundukları Bakanlığın önerisi üzerine müşterek kararname ile 
atanırlar. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıl olup, görev süresi dolan üyeler yeniden 
atanabilir. 

Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için, aynı usulle en geç bir ay içinde 
atama yapılır, atanan üye önceki üyenin görev süresini tamamlar. 

Başkanın olmadığı hallerde Başkana Başkan Yardımcısı vekalet eder. 
Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Aydın Milletvekili Sayın 

Mesut Özakcan; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADPNA MEHMET MESUT ÖZAKCAN (Aydın) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesin
de Cumhuriyet Halk Partisi Grubumuz adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkelerin ekonomik açıdan gelişmesinde yeni teknolojilerin üretil
mesinin sanayie uygulanmasının ve diğer ülkelere pazarlanmasının çok önemli bir etken olduğu tar
tışılmaz bir gerçektir. Yeni teknolojilerin gerçekleştirilmesi, ancak, bunları gerçekleştirenlere özel 
haklar ve ayrıcalıklar tanınması ve bu hakların korunması yoluyla teşvik edilebilir. 
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Sınaî mülkiyet hakları olarak tanımlanan bu haklardan biri olan ve buluşların korunmasını 
amaçlayan patent hakkı, buluşa ait bilgilerin yayımlanması şartıyla, patent sahibine, belirli bir süre 
için buluşun kullanılmasıyla ilgili olarak bir tekel hakkı vermektedir. Yayımlanan bu bilgiler de yeni 
teknolojik gelişmeler için basamak oluşturmaktadır. 

Türkiye'de patent haklarının korunması, 1879 tarihli İhtira Beratı Kanunuyla başlamıştır; an
cak, ülkemizde, sınaî mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgili çalışmalar, dünyadaki teknolojik, 
ekonomik ve ticarî gelişmelere paralel olarak, 1990'lı yılların başında hız kazanmış ve 24 Haziran 
1994 tarihinde özerk bütçeli Türk Patent Enstitüsünün kurulmasıyla birlikte de bu çerçevede önem
li bir adım atılmıştır. 

Türkiye, 1973 yılında imzalanan ve ancak 1977 yılında yürürlüğe giren Avrupa Patent Sözleşmesine 
1 Kasım 2000 tarihinde 20 nci üye olarak katılmış ve Avrupa patent sistemi içindeki yerini almıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çokuluslu anlaşmaların başarılı bir örneği olan Avrupa 
Patent Sözleşmesi, esas itibariyle, patent verilmesi işlemlerinde rasyonelleşmeyi gerçekleştirme ve 
patent korumasının niteliğini yüksek bir seviyeye çıkarma amacına yönelik olarak Avrupa'nın 
ekonomik entegrasyonuna ve sınaî büyümesine katkıda bulunmaktadır. Söz konusu sözleşmeyle, 
patent verilmesi işlemlerinde ortak bir hukuk yaratılmış ve bir buluşun tek bir başvuruyla sözleş
meye taraf olan yirmi ülkede birden korunabilmesi sağlanmıştır. Böylece, gerek başvuru gerekse 
üye ülke patent ofisinin işlemler için harcadıkları zaman, emek ve para azaltılmaktadır. 

Türk Patent Enstitüsünün kurumlaşması ülkemizin acil sorunları arasındadır. Türkiye'nin 
sanayileşmesi, üretme yeteneğinin artırılması kapsamında atılması gereken adımlar içinde, Türk 
Patent Enstitüsü önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle, 2000'li yıllardan ileriye, 2020'li yıllara doğ
ru somutlaştırılması gereken öngörüler içinde Türk Patent Enstitüsünü değerlendirmek, kapsamlı, 
çağdaş bir bakış açısını gerektirmektedir. 

Teknoloji üretiminin hedeflendiği, KOBİ'lere gereken desteğin verildiği, meslekî eğitime özel 
önem verilen, bilimin her alanda desteklendiği, belgelendirme faaliyetlerinin uluslararası geçerlilik 
ve tanınırlık düzeyine ulaştığı, bağımsız denetim kurumlarının geliştiği bir Türkiye'nin rekabet gücü 
ve gelişmişliğini öngörmek, planlamak, bütünsel çabalarla hedefleri gerçeğe dönüştürmek gerekiyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; böylelikle, Türkiye'de üretim ve istihdam artacak, tarım
da, sanayide, ticarette, kısacası her alandaki faaliyetler Türkiye'nin ulusal gelirini artırabilecektir. 

Özetle söylemek gerekirse, ortaya koyduğumuz yapılanma, 2020'lere doğru emin adımlarla 
yürüyen, çağdaş kurumlarını yaratarak, var olan kurumlarını destekleyerek, takviye ederek giden 
Türkiye'nin kurumu olmalıdır. 

Türk Patent Enstitüsünün kurulmasındaki amaç nedir, çağdaş Türkiye'nin, Türk Patent Ens
titüsünün iddiası nedir, hedefi nedir sorularını sormak ve bu iddiaları gerçekleştirecek yapıyı oluş
turmak gerekir. Bu noktada Enstitünün en işlevsel, en belirleyici unsuru, Yönetim Kuruludur. Bir
çok kamu kurumunda gözüken zaaflar, Türk Patent Enstitüsünde de oluşturulmamalıdır. Genelde 
Türkiye'nin yaşadığı sorun, Türkiye'deki kurumlarda her iktidarın kendi yandaşlarına istihdam 
yaratma çabası şeklinde olmuştur. Bu, yalnızca, siyasî partiler düzeyinde kalmamış, bürokratik 
gücün de istihdam politikasıyla, bugün şikâyet edilen kamu kurumu yapısı ortaya çıkmıştır. 

Verimliliğe, üretkenliğe örnek cumhuriyetçi kurumlar yıllar içinde sabote edilerek verimsiz 
hale getirilmişlerdir. Özelleştirme yöntemiyle elden çıkarılma politikası, kurtuluş olarak 
kamuoyuna benimsetilmeye çalışılmıştır. 

Bugün, ülkemizde yaşanan işsizlik, açlık ve benzeri sosyal sorunların kaynağının bir nedeni, 
yanlış personel politikalarıdır. Türk Patent Enstitüsü yapılanmasında bu anlamda hatalardan kaçın
mak, verimli ve üretken bir kurumsal yapıyı yaygınlaştırmak, hepimizin ortak arzusu ve amacı ol
malıdır. Özerk, çağdaş, bilimsel kurum ve kuruluşlar, Türkiye'nin gelişimine ancak önemli katkılar 
sağlayabilir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Patent Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısının 5 inci maddesinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olacak bu kurumun Yönetim 
Kurulu, "Adalet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından birer üye, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belir
leyeceği üç üye, Enstitü Başkanı ve bir Başkan Yardımcısı olmak üzere yedi üyeden oluşur" denilmek
te ve bu yapılanma, AKP iktidarının özerk yapı tanımlaması ve anlayışını ortaya koymaktadır. 

Tasarıyla, Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeleri ile Enstitü başkanı ve başkan yardım
cısının görevi beş yıldan üç yıla indirilmektedir, yeni bir kurumun işlevselliği açısından üç yıllık bir 
süre, oldukça kısadır. Uluslararası uygulamalarda Türk Patent Enstitüsü benzeri kurumlardaki ben
zer organların görev süreleri, beş yıl ve onun üzerinde bir süredir. Beş yıllık süre, yönetimde istik
rar açısından daha yararlı ve uygun olacak, ülke çıkarlarına ve yararına hizmet edecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AKP İktidarının kadrolaşma hastalığı devam ediyor. Bu 
tasarının 23 üncü maddesinde getirilen değişiklik de, bu hastalığın devam etmekte olduğunun bir kanıtıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi burada noktalarken, hepinize yürekten saygılar 
sunuyorum, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özakcan. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde bir adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 
Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile değiştirilen Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 
inci maddesinin beşinci fıkrasındaki "beş yıl" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Osman Coşkunoğlu Mustafa Özyurt Mehmet Kartal 
Uşak Bursa Van 

Mehmet Mesut Özakcan Ramazan Kerim Özkan Orhan Ziya Diren 
Aydın Burdur Tokat 

Feridun Fikret Baloğlu Feramus Şahin 
Antalya Tokat 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RUHİ AÇIKGÖZ (Aksaray) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Coşkunoğlu?.. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
"Gerekçe : 
Enstitünün üstlenmiş olduğu göreve ve faaliyetleri ile benzer görevleri yürüten uluslararası 

kuruluşlardaki görev sürelerinin 5 yıl ve daha fazla olarak düzenlenmiş olması hususları da gözönüne 
alınarak görev sürelerinin mevcut düzenlemedeki gibi 5 yıl olarak bırakılması sağlanmaktadır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge red
dedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
MADDE 6. - Yönetim Kurulu, bu Kanun ve diğer mevzuatla Enstitüye verilen görevlerin 

yerine getirilmesini sağlar, 
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Bu amaçla; 
a) Enstitünün idarî, malî ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi 

için gerekli bütün tedbirleri alır. Enstitünün işleyişine etkinlik kazandırmak amacı ile hazırlayacağı 
yönetmeliklerin Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girmesini sağlar, 

b) Enstitü ile ilgili mevzuatın uygulanmasını sağlar, 
c) Enstitünün bütçesini onaylar, 
d) Hazırlanan faaliyet raporunu ve malî raporu görüşüp karara bağlar, 
e) Sınaî mülkiyet hakları ve teknolojik ilerleme konusunda kalkınma planları ve yıllık prog

ramlar doğrultusunda kısa ve uzun vadeli çalışma programlan hazırlar, araştırma konuları tespit 
eder ve uygulamaya koyar, 

f) Enstitünün vereceği hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini hazırlar ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının uygun görüşü üzerine uygulamaya koyar, 

g) Başkan tarafından yapılacak atama önerilerini karara bağlar, 
h) Gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırır, 
i) Danışma Kurulunun tavsiye kararlarını görüşüp karara bağlar, 
j) Enstitünün görev alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatmak ve ilgililerin görüşlerini 

almak için ulusal ve uluslararası nitelikte seminer, sempozyum, açık oturum, konferans ve benzeri 
konuların düzenlenmesine karar verir, 

k) Sınaî mülkiyet haklarıyla ilgili ihtiyaç görülen konularda görüş almak üzere bu alandaki uz
manlardan oluşan geçici veya sürekli ihtisas komisyonları oluşturur, 

1) Enstitünün ihtiyaçları için bina inşa edilmesine, taşınır ve taşınmaz malların satın alınmasına 
veya kiralanmasına, bunların gerektiğinde satılmasına veya kiraya verilmesine karar verir. 

Yönetim Kurulu, Başkan tarafından hazırlanacak gündem ve yapılacak davet üzerine ayda en 
az bir defa toplanır. 

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın, bir yıl içinde dört top
lantıya veya arka arkaya üç toplantıya katılmayanların üyelikleri, hiçbir işleme gerek kalmaksızın 
kendiliğinden düşer ve yerlerine aynı usulle yeni üyeler atanır. 

Yönetim Kurulu en az dört üye ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğun
luğunun oyu istikametinde alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu çift sayılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Edirne Millet
vekili Nejat Gencan; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA NEJAT GENCAN (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: 

Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 
görüşlerini sunmak üzere, söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

1994 yılında, 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Türkiye'de sanayiin ve ticaretin sağlık
lı bir rekabet ortamına kavuşması, ülkenin teknolojik bakımdan ilerleyebilmesi için gerekli olan tek
nolojik bilginin sağlanabilmesi, ülke içinde serbest rekabet ortamının oluşturulması, araştırma ve geliş
tirme faaliyetlerinin motive edilmesi için çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve markalar ile 
sınaî tasarımlar, menşe ve mahreç işaretleri gibi diğer sınaî mülkiyet haklarının tescil edilmesi ve gerek
li korumanın etkin biçimde sağlanması, sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurtiçi ve yurt dışında var olan 
bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulması görevlerini yürütmek üzere "Türk Patent 
Enstitüsü Başkanlığı" isimli, tüzelkişiliği haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığına bağlı kamu kurumunun kurulması sağlanmıştır; fakat, gelişen süreçte, Türk Patent Enstitüsünün, 
ülkemizin ekonomik yapısı içerisinde farklı ve teknik bir misyonla, çağın gereklerine, ulusal ve ulus-
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lararası yükümlülüklerine uygun olarak yeniden yapılanmasını mümkün kılarak, ülkemiz sınaî mül
kiyet sisteminin Avrupa standartlarına yükseltilmesi, bekleyen dosya sayısının eritilmesi, tescil işlem
lerinin daha süratli ve kaliteli bir şekilde yapılması, kararlarda daha büyük bir isabet oranının tutturul
ması ve her şeyden önemlisi, ülkemiz sanayi ve ticaret sektöründe rekabetin korunmasına yönelik şart
ların teminine olanak sağlayacak yeni bir düzenlemenin hayata geçirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu 
bağlamda, 21 inci Yasama Döneminde hazırlanıp, İçtüzüğün 77 nci maddesine göre hükümsüz sayılan 
kanun tasarısının üyesi olduğum komisyonda ele alınarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşül
meye başlanmasıyla, ihtisas mahkemeleri, uluslararası standartlara uygun yasalar ve yasal statü kazan
dırılmış bir vekillik sistemiyle birlikte, çağdaş bir sınaî mülkiyet sisteminin en temel unsurlarından bir 
tanesi olan, teknik açıdan güçlü, kendine yeterli ve kurumsal altyapısı tamamlanmış bir Türk Patent 
Enstitüsü oluşturulması yönünde çok önemli bir adım atılmış olduğu kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, Türk Patent Enstitüsü gibi, gerek ülke sanayii ve ekonomisi açısından 
gerekse Avrupa Birliğiyle ortaklık müzakerelerinde, Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Fikrî Mülkiyet 
Teşkilatı gibi teşkilatlarla olan ilişkilerde son derece önem arz eden, azamî ölçüde teknik ve ihtisas
laşmış bir kurumun, üzerine düşen büyük görevi layıkıyla yerine getirebilmesi, her şeyden önce, ih
tiyacı olan altyapısının, nitelik ve nicelik olarak en doğru şekilde istihdamıyla mümkün 
olabileceğini söylememiz gerekmektedir. 

Enstitünün sekiz yıllık geçmişinden bugüne kadarki gelişmeleri, sayısal olarak sizlere bildir
mek istiyorum. Enstitünün verdiği hizmetlerin öneminin ve yoğunluğunun anlaşılması açısından, 
yıllara göre patent başvuru ve tescil sayılarını, kısaca, şu rakamlarla değerlendirmemiz gerekiyor: 

Yerli patent başvurusu: 1995 yılında 178, 2002 yılında 391. 
Yerli patent tescil sayıları: 1995 yılında 60, 2002 yılında 44'tür. 
Yabancı patent başvuru sayıları: 1995 yılında 1 520, 1999 yılında 2 755, 2002 yılında ise 

1 492'dir. 
Yabancı patent tescil sayıları: 1995 yılında 703, 1999 yılında 1 114, 2002 yılında 1 742'dir. 
Yerli olan faydalı model başvurusu sayılan: 1995'te 34, 2002 yılına geldiğimizde de 909'dur. 
Yerli olan faydalı model tescil sayılan: 1997'de 113, 2002 yılında 376'dır. 
Yabancı olan faydalı model başvurulan: 1998 yılında 18, 2002 yılında 14'tür. 
Yabancı olan faydalı model tescil sayıları: 1998'de 9, 2002 yılında ise 14'tür. 
Evet, bu rakamlardan, Enstitünün görevini, bir anlamda da olsa, layıkıyla yaptığına inanmamız 

gerekmektedir; ama. Enstitünün görevlerinden biri, buluşların kullanımını takip etmektir. Bu görevi 
layıkıyla yapıyor mu dersek, yapmadığını görmekteyiz. 

Teknoloji transferlerini yönlendirir ve ülkeye kazandınr. Enstitü, görevlerinden olan bu 
kazanımları yeteri kadar yapıyor mu; yapmadığını görmekteyiz. 

Yurt içinde ve yurt dışında teknoloji ve araştırma-geliştirmeyle ilgili kurum ve kuruluşlarla iş
birliği yapar; ama, bugüne kadar bunu gerçek anlamda yaptığını görmemekteyiz. 

Bilgi bankaları oluşturur, yeni teknolojileri değerlendirir; ama. Enstitünün bunu layıkıyla yap
madığını görmekteyiz. 

Evet, ülkelerin ekonomik açıdan gelişmesinde yeni teknolojilerin üretilmesinin, sanayie uy
gulanmasının ve diğer ülkelere pazarlanmasının çok önemli bir etken olduğu gözönüne alındığında, 
Yönetim Kurulunun görevlerinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Yönetim Kurulu, Başkan tarafın
dan hazırlanacak olan gündem çerçevesinde toplanır; ama. yeteri kadar layık olan insanları bu 
görevlere getirirsek bu görevleri yapabiliriz; ama, liyakate bakmadan, sadece siyaset gereği 
atamalar yaparsak, bu işleri ehli olmayan kişilere verirsek, bunu yapamadıklarını, şimdi gör
düğümüz gibi, bundan sonra da görmek zorunda kalırız. 
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Bu yasanın desteklenmesi konusunda bizler de oy vereceğiz; ama, Enstitünün enstitü gibi ol
ması için, sizlerle beraber ne yapmamız gerekiyorsa, bunu da hep birlikte yapmamız gerektiğini 
düşünüyorum; saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gencan. 
Madde üzerinde şahsı adına söz talep eden, İstanbul Milletvekili Sayın Ünal Kaçır; buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan yasa tasarısının 

6 ncı maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. 
Değerli milletvekilleri, Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunun görevleri arasında (1) fıkrası 

olarak "Enstitünün ihtiyaçları için bina inşa edilmesine, taşınır ve taşınmaz malların satın alın
masına veya kiralanmasına, bunların gerektiğinde satılmasına veya kiraya verilmesine karar verir" 
diye bir madde var. Bu maddeden yola çıkarak, sizleri bilgilendirmek istiyorum. 

Bu yasa tasarısının eklerinde görüleceği üzere, Enstitünün personel sayısı yaklaşık 300; ama, 
şu anda, yeni taşınacakları bina hakkında bilgi vermek istiyorum, geçtiğimiz dönemde yapılan, 
2002'de temeli atılan ve bitmek üzere olan binadan bahsetmek istiyorum. 30 000 metrekare inşaat 
alanı olan bir bina yapılmıştır. 300 personelin taşınacağı Patent Enstitüsünün 30 000 metrekarelik 
binasına yaklaşık 20 trilyonun üzerinde para harcanmış ve bu paranın da yüzde 75'i Dünya Bankası 
kredisiyle yapılmıştır. "Endüstriyel Teknoloji Projesi" adı altında yapılan bu inşaatın bu kadar 
büyük tutulmasını, ben, şahsen anlayamıyorum. Ülkemizde birçok kamu kuruluşu binalarını satar
ken yeniden böyle bir bina inşa edilmesini, hem de ülkemizin ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğu 
bir dönemde dış krediyle böyle bir yatırım yapılmasını anlamak mümkün değildir. 

Tabiî, bu binanın yapılması sırasındaki iş ve işlemler hakkında detaylı bilgilere burada zaman 
yok; yeri ve zamanı geldiğinde, bu konular hakkında gerekli açıklamalar da yapılır. Ben, şimdi, 
yapılan bu binanın çok iyi değerlendirilmesini bekliyorum yeni yönetimden. 30 000 metrekare in
şaatın çok iyi değerlendirilmesini ve hiç olmazsa, ödediğimiz kredi faizlerinin karşılanabilmesini, 
bu binadan karşılanabilmesini bekliyorum. 

Bu görüşlerimi arz etmek üzere söz aldım. Hepinizi, tekra, saygıyla selamlıyorum, hayırlı ak
şamlar diliyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaçır. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını arz ediyorum. 
BAŞKAN - Arayacağım Sayın Başkan. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.26 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.35 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER : Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Suat KILIÇ (Samsun) 

BAŞKAN -15 inci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
272 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

3. -19.6.1994 Tarih ve 544 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname; Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kay
naklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/224, 1/361) (S. Sayısı: 272) 
(Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 6 ncı maddesinin oylanmasında karar yetersayısı bulunamamıştı. Şimdi, oylamayı 

tekrarlayacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Muhalefetin karar yetersayısı yok! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısını bulmak, muhalefetin değil, iktidarın 

görevi. (CHP sıralarından alkışlar) 
Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
Danışma Kurulu 
MADDE 7. - Enstitünün Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur. 
Adalet, Millî Savunma, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Ulaştırma, 

Çevre ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlıklarından birer üye, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'ndan birer üye, Üniversitelerden Yükseköğretim 
Kurulunca belirlenecek beş üye, en fazla üyeye sahip İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyon
larından birer üye, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Millî Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Öl
çekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve 
Türk Eczacıları Birliğinden birer üye, 

Yönetim Kurulu ihtiyaca göre Danışma Kurulu toplantılarına uzman kişileri çağırabilir. 
Danışma Kurulu üyeliklerinin süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. 
Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanacak bir Yönetmelikle düzenlenir. 
Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Toplantılara Sanayi ve Ticaret Bakanı veya görev

lendireceği kişi başkanlık eder. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen İzmir Millet

vekili Sayın Vezir Akdemir; buyurun. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
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CHP GRUBU ADINA VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısının 7 nci maddesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulun
maktayım; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Türk Patent Enstitüsü, Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde ser
best rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak 
üzere, çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve markalar ile diğer kanunlarla düzenlenen sınaî 
mülkiyet haklarına ilişkin yurt içinde ve dışında var olan bilgi ve dokümantasyonun kamunun is
tifadesine sunabilmesi amacıyla kurulmuş olup, tüzelkişiliğe sahiptir. 

Kanun tasarısının 7 nci maddesinde, Danışma Kurulunu oluşturan üyelerin görevleri ve 
statüleri önemli olduğu kadar, bu üyelerin, teknik anlamda, dünyadaki gelişmeleri takip ederek, bu 
amaçla, ilgili bakanlığa ışık tutması ve yönlendirmesi kaçınılmazdır. 

Tasarıda belirtildiği gibi, Türk Patent Enstitüsünün çalışmaları ekonomik, kültürel ve hukukî 
açıdan geniş kapsamlı bir alanı kapsadığından, Adalet, Millî Savunma, Dışişleri, Maliye, Millî 
Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Ulaştırma, Çevre ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve 
Turizm Bakanlıklarından Ter üye, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığın
dan Ter üye, üniversitelerden Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenecek 5 üye, en fazla üyeye sahip 
işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarından l'er üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden 
1 üye, diğer kamu kurumlarından da kurulda üye bulundurulması ilgili tasarıda belirtilmiştir. Bu 
nedenle, enstitünün ne kadar önemli olduğu, ilgili maddede belirtilmiştir. 

Türk Patent Enstitüsünün çağdaş anlamda modern sanayi strateji ve politikaları içerisinde 
verimliliğin ve ekonomik gelişmenin ana faktörlerinden biri olan teknik yenilikler ve buluşların 
sanayie uygulanıp ekonomiye aktarılması ayrı bir önem taşımaktadır. Patent sistemi sayesinde, 
korunmasına ve teşvik edilmesine başlanan buluş ve özgün tasarımların, ülkelerin ekonomik ve tek
nolojik gelişmelerine pozitif katkıları olmaktadır. 

Günümüzde farklı adlarıyla patent enstitüleri, marka, patent ofisleri ve sınaî mülkiyet kurum
ları, ülkelerin ekonomik gelişmelerinde, kalkınmasında, sanayi ve ticaret sektörlerinin geniş bir 
alana yayılan haklarının tesisi ve korunmasında, ekonomide rekabet ortamının sağlanmasında ve 
teknoloji üretimi ve transferinde bir nevi lokomotif rolü üstlenmiş kurumlardır. Bu kurumlar, aynı 
zamanda, Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) gibi dünya ticareti ve 
sınaî ve fikrî mülkiyet haklarını düzenleyen politika üreten ve yönlendiren büyük uluslararası sek-
reteryalar ile üye ülkeler arasında da bir köprü vazifesi görmektedir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kamu kurumu olan Türk Patent Enstitüsü 
ise, Avrupa Birliğine ekonomik ve ticarî uyumun bir gereği olarak 1994 yılında kurulmuş olup, ül
kemizde sınaî mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunmasından sorumlu tek 
kuruluş olarak önemli ve özel nitelikli birçok görevi birden yerine getirmektedir. 

Danışma Kurulunun, dünyadaki gelişmeleri görerek, Bakanlığın çalışmalarına teknik, 
ekonomik ve kültürel anlamda katkı koyarak, Bakanlığı yönlendirmesi lazım. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türk Patent Enstitüsüne kuruluşunda 
209 kadro tahsis edilmişse de, bu sayı günümüze kadar geçen dokuz yıllık süre zarfında değişmek-
sizin kalmış; söz konusu kadronun kullanımı ise, kurumlararası nakiller ve bürokratik engellerden 
dolayı, 200 civarında kalmıştır. 

Kadrosu sınırlı olan bu kurum, yılda 3 500'den fazla tescil, başvuru dosyası, 250 000'e ulaşan 
gelen-giden evrak, sürekli ve ivedi binlerce mahkeme, icra müdürlüklerinin talepleri ve ayrıca, ül
kemiz adına taraf olunan ve sorumluluk alınan 11 adet önemli uluslararası anlaşma ve dış projeler
le ilgili işlemleri gerektiği gibi yürütmeye çalışmıştır. 
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Türk Patent Enstitüsünün mevcut kadrosu ve bu kadro içerisindeki karar verici personel sayısı 
değerlendirildiğinde, ana iş yükü ve gelir kaynağını teşkil eden ve 2002 yılı itibariyle, yerli ve 
yabancı 300 000'e yakın tescil başvurusunun gerçekleştiği Markalar Dairesi Başkanlığında görev 
yapmakta olan uzman personel sayısının ise 13'le sınırlı olduğu görülmektedir. Personel sayısının 
yetersiz olması nedeniyle, kurumun, günün şartlarında yeterli hizmeti veremediği görülmektedir. 

Bugüne kadar uygulanan politikalar ve siyasî kayırımcılıkla, kurumda, nitelikli ve konunun uz
manı personel istihdam edilememiştir. Uluslararası boyutta çalışma yapması gereken bu kurumda, 
özerk ve uzman elemanların görev yapması bir zorunluluktur. Mevcut iktidarın, konunun önemini 
göz önünde bulundurarak, nitelikli eleman istihdam etmesi lazımdır. 

İlgili tasarının 7 nci maddesinde, Danışma Kurulunun görevleri de önem taşımaktadır. Bu 
kurulun, bir otokontrol sistemi şeklinde görev yapıp, kurumu, günün şartlarına göre görev yapması 
için yönlendirmesi lazımdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Grubumuz adına, olumlu oy vereceğimizi belirtmek is
tiyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisin değerli üyelerinin konuya duyarlılık gösterecekleri inancıyla, 
saygılarımı sunarım. (CHP sıralarındın alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akdemir. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
Danışma Kurulunun Görevleri 
MADDE 8. - Danışma Kurulu, Enstitünün faaliyetleri çerçevesinde ve Enstitüye yardımcı ol

mak maksadıyla; Türkiye'nin teknolojik gelişimine ve sınaî mülkiyet haklarının etkin biçimde 
korunmasına, rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin olarak, Enstitünün çalışma ilkeleri, faaliyet 
raporu, bütçe ve çalışma programları hakkında düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Vezir 
Akdemir; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
Sayın milletvekilleri, bundan önce, UEFA Kupasında, az önce aldığı 3-0'lık galibiyetle ikinci 

tura yükselen futbol takımımız Gaziantepsporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
olarak kutluyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. (Alkışlar) 

HALUK KOÇ (Samsun) - Başkanım, yanlışınız var; birinci tur maçı, daha yükselmedik; inşal
lah, yükselecek. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Akdemir. 
CHP GRUBU ADINA VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan, Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 8 inci mad
desiyle ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Kanun tasarısının 8 inci maddesinde belirtildiği gibi, Danışma Kurulunun, Enstitünün faaliyet
leri çerçevesinde ve Enstitüye yardımcı olmak maksadıyla, dünyadaki gelişmeleri gözönünde 
bulundurarak, çağdaş normların ülkemizde de ışık tutması gerekir. 

Bu nedenle, Danışma Kurulunun görevlerini özetleyecek olursak: 
1-Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, Türkiye'nin teknolojik gelişmesine ve sınaî 

mülkiyet haklarının etkin biçimde korunmasına, rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin olarak 
düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur. 
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2-Enstitünün çalışma ilkeleri hakkında düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur. 
3-Enstitünün faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programlan hakkında düşünce bildirir, tav

siyelerde bulunur. 
Dolayısıyla, Danışma Kurulunun, uzman kişilerin fikirlerinden yararlanarak, Enstitünün çalış

malarına katkı yaparak çalışması gerekir. 
Ülkemizin ekonomik yapısı içerisinde, farklı ve teknik bir misyonu olan Türk Patent Ens

titüsünün, çağın gereklerine, ulusal ve uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak yeniden yapılan
dırılmasını mümkün kılarak, ülkemiz sınaî mülkiyet sisteminin Avrupa standartlarına yükseltilmesi, 
bekleyen dosya sayısının eritilmesi, tescil işlemlerinin daha süratli ve kaliteli bir şekilde yapılması, 
kararlarda daha büyük rekabet ortamının tutturulması gerekir. 

Her şeyden önemlisi, ülkemiz sanayi ve ticaret sektörlerinde rekabetin korunmasına yönelik 
şartların teminine olanak sağlayacaktır. 

Çağdaş bir sınaî mülkiyet sisteminin en temel unsurlarından bir tanesi olan, teknik açıdan güç
lü, kendine yeterli ve kurumsal altyapısı tamamlanmış bir Türk Patent Enstitüsü oluşturulması 
yönünde çok önemli bir adım olacaktır. 

Grubumuz adına, olumlu oy kullanacağımızı belirtmek istiyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisin 
değerli üyelerinin bu konuya duyarlılık göstereceklerine inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akdemir. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Başkanlık 
MADDE 9. - Başkan, Enstitünün en üst amiridir ve Enstitüyü temsil eder. Başkanlık; Başkan 

ve iki Başkan Yardımcısından oluşur. 
Enstitü Başkanı ve Başkan Yardımcıları üç yıl süre için müşterek kararname ile atanırlar. Görev 

süresi dolanlar yeniden atanabilir. Herhangi bir nedenle boşalan Başkan veya Başkan Yardımcılığı 
kadrosu için, aynı usulle en geç bir ay içinde atama yapılır, atanan kişi öncekinin görev süresini 
tamamlar. 

Yeniden atanamayan Başkan ve Başkan Yardımcıları kazanılmış hak aylıklarına göre durum
larına uygun başka kadrolara atanırlar. 

Başkan, Enstitü hizmetlerinin mevzuata, Türkiye'nin taraf olduğu sınaî mülkiyet haklan ile il
gili uluslararası anlaşmalara, millî güvenlik siyasetine, kalkınma plan ve yıllık programlara, 
Yönetim Kurulu'nun kararlarına uygun yürütülmesi ve Enstitünün faaliyet alanına giren konularda 
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Baş
kan, Enstitünün bütçesi, faaliyet raporu ve malî raporunu hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına 
sunar. Başkan, Enstitüde çalışanların işlemlerinden sorumlu olup, Enstitünün faaliyetlerini ve 
hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

Başkan, sınırları açıkça yazılı olarak belirtilmek şartı ile yetkilerinin bir kısmını astlarına dev
redebilir. Ancak, yetki devri yetkiyi devredenin sorumluluğunu kaldırmaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
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Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu 
MADDE 10. - Sınaî mülkiyet haklarının tescil işlemleri ile ilgili Enstitünün almış olduğu 

kararlara karşı başvuru sahipleri veya üçüncü kişiler tarafından yapılacak itirazların incelenmesi ve 
değerlendirilmesi işlemleri Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunca yürütülür. 

Yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi talep edilen konuda kararlar, Enstitü Başkanı veya 
görevlendireceği Başkan Yardımcılarından biri başkanlığında, Başkanın Enstitü içinden seçeceği, 
yeniden incelenip değerlendirme yapılacak konuda uzman olan ve itiraz ile ilgili olarak alınmış olan 
kararlarda görevli bulunmayan en az iki uzman üyeden oluşan kurul tarafından alınır. 

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun kararlan Enstitünün nihai kararıdır. Bu karar
lara karşı ilgili mahkemede dava açılabilir. 

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun çalışma esasları ve işleyişi Enstitü tarafından 
hazırlanıp Bakanlığın onayı ile çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ KISIM 
Hizmet Birimleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Ana Hizmet Birimleri 

Ana Hizmet Birimleri 
MADDE 11.- Enstitünün ana hizmet birimleri şunlardır. 
a) Patent Dairesi Başkanlığı, 
b) Markalar Dairesi Başkanlığı, 
c) Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığı, 
d) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
Patent Dairesi Başkanlığı 
MADDE 12. - Patent Dairesi Başkanlığı; 
a) Patentlerin tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştır

ma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini yapar, 
b) Patentlerin ve patent tescil başvurularının ilgili m«vzuat hükümlerine göre lisans, devir, sair 

değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar, 
c) Patentlerin ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar, 
d) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Markalar Dairesi Başkanlığı 
MADDE 13. - Markalar Dairesi Başkanlığı; 
a) Markaların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştır

ma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini yapar. 
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b) Markaların ve marka tescil başvurulannm ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir, sair 
değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar, 

c) Markaların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar, 
d) İlgili mevzuat hükümlerine göre, belirli nitelikleri haiz işaret ve ibarelerin koruma altına 

alınması, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması 
işlemlerini yapar, 

e) Coğrafi işaretlerle ilgili işlemleri yürütür, 
f) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığı 
MADDE 14.- Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığı; 
a) Endüstriyel tasarımların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dos

yalama, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemleri ile lisans, devir ve sair değişiklikler
le ilgili işlemlerini yapar. 

b) Endüstriyel tasarımların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar, 
c) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 15. - Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı; 
a) Enstitünün görev alanına giren uluslararası anlaşmaları izler, inceler ve yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi için gereken çalışmaları yürütür, 
b) Uluslararası anlaşmalardan katılınması gerekenlere katılmak için 5.5.1963 tarihli ve 1173 

sayılı Kanun çerçevesinde işlemleri yürütür, 
c) Gerekli hallerde mevzuatta düzenlemeler yapmak üzere Başkanlığa önerilerde bulunur, 
d) Yabancı mevzuatı izler ve temin eder, 
e) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yardımcı Hizmet Birimleri 

Yardımcı Hizmet Birimleri 
MADDE 16. - Enstitünün yardımcı hizmet birimleri şunlardır; 
a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
Personel Dairesi Başkanlığı 
MADDE 17. - Personel Dairesi Başkanlığı; 
a) Enstitü bünyesinde görev yapan personelin iş akitleri, kadro, terfi, görev, yolluk, sağlık, izin 

ve benzeri özlük işlemleri ile ilgili hizmetleri yürütür, 
b) Sosyal hizmetler ve hizmet içi eğitim ile ilgili işleri yapar, 
c) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 18. - İdarî ve Malî İşleri Dairesi Başkanlığı; 
a) Enstitü tarafından yapılması gerekli harcamaların, toplanacak gelirlerin ve satın almaların il

gili kanun ve mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar, 
b) Enstitünün temizlik, bakım ve onarım hizmetleri ile Enstitünün ihtiyaçları için taşınır ve 

taşınmaz malların satın alınması veya kiralanması, bunların gerektiğinde satılması veya kiraya 
verilmesi işlerini Yönetim Kurulu'na sunar ve bu işleri Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürütür, 

c) Evrak giriş ve çıkışları ile arşiv hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar, 
d) Demirbaş ve diğer kayıtları tutar, 
e) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
MADDE 19. - Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; 
a) Enstitünün görevleri ile ilgili olarak eğitici ve bilgi verici kitap, broşür, dergi şeklinde yayın 

yapar, 
b) Sınaî mülkiyet hakları ile ilgili yurtiçine ve yurtdışına dokümanlar yayınlar, Sınaî Mülkiyet 

Kütüphanesi ile ilgili hizmetleri yürütür. 
c) İlgili mevzuda yurtiçinde ve yurtdışında tescil edilmiş patentler ve markalara ait bilgi ve bel

geleri toplar, bunları Enstitünün ve kamunun istifadesine sunar, 
d) Resmî Sınaî Mülkiyet Gazetesini yayınlar, 
e) Sınaî mülkiyet hakları ile ilgili her türlü eğitim ve tanıtım faaliyetlerini yürütür, 
f) Yönetim Kurulu kararı ile uygun görülen yerlerde enformasyon birimlerinin faaliyette 

bulunması için gerekli işbirliği çalışmalarını yürütür, 
g) Enstitü bünyesinde bilgi işlem sisteminin kurulmasını, donanım ve yazılımının işletilmesini 

ve geliştirilmesini sağlar, 
h) Sınaî mülkiyet hakları ile ilgili olarak bilgi ve belgelerin bilgisayar ortamına aktarılmasını 

ve saklanmasını sağlar, 
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i) Bilgisayar ortamındaki bilgilerin Enstitünün ilgili birimleri tarafından en hızlı biçimde kul
lanılabilmeleri için gerekli çalışmaları yapar, 

j) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
Danışma Birimleri 
MADDE 20. - Enstitünün danışma birimleri şunlardır; 
a) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 
b) Hukuk Müşavirliği. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum: 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
MADDE 21. - Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı; 
a) Enstitünün ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olur, 
b) Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan gücü, para 

ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılması için plan ve 
projeler geliştirir, 

c) Enstitünün yıllık çalışma programını hazırlar, planlama ve koordinasyon konularında verilen 
diğer görevleri yerine getirir, 

d) Yurtiçi ve yurtdışında teknolojik gelişmeleri izler, 
e) Yurt kalkınması için gerekli olan teknoloji değerlendirme çalışmalarını yapar, kamunun bu 

konudaki taleplerini karşılar, 
f) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 22. - Hukuk Müşavirliği; 
a) Sınaî mülkiyet hakları ile ilgili mevzuatın günün koşullarına uygun hale getirilmesi için 

çalışmalar yapar, 
b) Hukukî konularda Yönetim Kuruluna ve Başkanlığa danışmanlık yapar, 
c) Sınaî mülkiyet haklarına ait ulusal ve uluslararası hukukla ilgili anlaşmalar, kanunlar, yönet

melikler, diğer mevzuat, rapor, makale ve benzeri düzenlemeleri hizmete hazır tutar, 
d) Mahkemelerde Enstitüyü temsil eder, 
e) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
Enstitü Hukuk Müşavirliğinde görev yapan Hukuk Müşavirleri, Avukatlar ve diğer elemanlar, 

mahkemelerde ve icra dairelerinde takdir edilen vekalet ücretinden, 2.2.1929 tarihli ve 1389 sayılı 
Devlet Davalarına İntaç Eden Avukat Vesaireve Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hüküm
lerine göre faydalanırlar. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Atanma Şartları, Bütçe ve Personel 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Atanma Şartları 

Atanma Şartları 
MADDE 23. - Enstitü Yönetim Kurulu üyeleri; hukuk, mühendislik, iktisat, işletme veya 

maliye dallarında yurtiçi veya yurtdışında en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş, mesleki açıdan 
yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan kişiler arasından atanır. Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakan
lığı temsilcilerinin sözkonusu bakanlıklarda 10 yıl süre ile çalışmış ve mesleki açıdan yeterli bilgi 
ve deneyime sahip olması, Sanayi ve Ticaret Bakanının belirleyeceği üyelerden bir tanesinin, sınaî 
mülkiyet hukuku konusunda ihtisas sahibi üniversite öğretim üyesi, diğerinin ise kamu ve/veya özel 
sektörde 10 yıl çalışmış Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcisi olması şarttır. Bu üyelerin ay
rıca, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A fıkrasının 
3 numaralı bendi dışındaki şartları taşımaları zorunludur. 

Yönetim Kurulu üyeleri ile Başkan ve Başkan Yardımcılarının görev süreleri dolmadan her
hangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak atanmaları için gerekli şartları kaybettikleri 
veya Kanunlarla verilen görevlerle ilgili olarak suç işledikleri mahkeme kararı ile sabit olanların 
görev süreleri sona erer. 

Enstitü içinde daire başkanı ve müdür kadrolarına atamalarda, Devlet Memurları Kanununda 
aranan şartlara ilaveten atanacak personelin Enstitü içindeki hizmet süresi ve atanacağı konudaki 
yurtiçi ve yurtdışındaki deneyimi öncelikle değerlendirilir. 

Patent Dairesi, Uluslararası İlişkiler Dairesi ile Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlıklarındaki daire başkanı ve müdür kadrolarına atamalarda, İngilizce, Fransızca 
veya Almanca dillerinden en az birini bilenler öncelikle tercih edilir. 

Enstitü personelinden müşterek kararname ile atananlar dışındakiler Başkanın teklifi ve 
Yönetim Kurulunun onayı ile atanırlar. 

Enstitü bünyesinde; 
a) Uzman yardımcısı olabilmek için, Devlet Memurları Kanununda aranan şartlara ilaveten. 
1. En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışın

daki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
2. Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarı göstermek, 
3. Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak, 
Şarttır. 
b) Uzman yardımcılığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeter

lik sınavında başarı gösterenler "uzman" kadrosuna atanırlar. 
Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler durumlarına uygun başka kadrolara 

nakledilirler. 
Uzman kadrosuna atanacakların Birleşmiş Milletlerce kabul edilen konuşma dillerinden en az 

birini Kamu Personeli Dil Sınavından "C" düzeyinde veya muadili bir seviyede bilmeleri zorunludur. 
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Uzman yardımcılığı ve uzmanlıkla ilgili usul ve esaslar ile bunların yurtiçinde ve yurtdışında eğitime 
tâbi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; ancak, geri çekilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Denetim, Gelirler, Giderler ve Bütçe 

Denetim 
MADDE 24. - Enstitü, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetimine tâbidir. 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum: 
Gelirler, Giderler ve Bütçe 
MADDE 25. - Enstitünün gelirleri şunlardır: 
a) Enstitünün yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretler, 
b) Genel Bütçeden yapılacak yardımlar, 
c) Her türlü yardım ve bağışlar, 
d) Enstitüye ait taşınmazların gelirleri, 
e) Yukarıda sayılan gelirlerin nemalandırılması ile elde edilecek gelirler, 
f) Diğer gelirler. 
Enstitünün gelir-gider fazlası bir sonraki yıl bütçesine aktarılır. 
Enstitünün gelirleri, işlemleri ve gayrimenkulleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır, 

davalarda teminat aranmaz. 
Enstitünün giderleri ile eğiticilere ders ücreti ödemeleri Yönetim Kurulunca onaylanacak büt

çeden karşılanır. 
Marka ve patent başvuruları için 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 8 sayılı 

tarifesinde belirtilen harç miktarları, Enstitünün yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretlerle 
birlikte Enstitü tarafından tahsil edilir ve bu surette toplanan harçlar aylık olarak Maliye Bakan
lığına aktarılır. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Personel 

Personel 
MADDE 26. - Enstitüde Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, 

Müşavir, Şube Müdürü, Patent Uzmanı, Marka Uzmanı, Uzman, Patent Uzman Yardımcısı, Marka 
Uzman Yardımcısı, Mütercim, Çözümleyici, Programcı, Bilgisayar İşletmeni kadroları karşılık gös
terilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel 
çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilir. 
Yabancı uzmanlar da sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Yabancı uzmanların istihdamı Ens
titünün hazırlayıp Bakanlığın onaylayacağı Yönetmeliğe göre yapılır. 
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Belli bir uzmanlık gerektiren nitelikteki iş ve hizmetler için Yönetim Kurulu kararı ile istisna 
akdi çerçevesinde işlem yapılır. 

Enstitüde sağlık ve eğitim gibi işlerde çalıştırılmak üzere, ihtiyaca göre Yönetim Kurulu'nun 
onayı ile yurtiçinden ve yurtdışından özel anlaşmalarla sözleşmeli olarak yerli ve yabancı kişiler 
çalıştırılabilir. 

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Sözleşmeli Personel istekleri halinde emekli sandığı ile ilgilendirilirler. 
Enstitü, Marka ve Patent işlemlerinin yürütülmesinde yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşların hiz

metlerinden yararlanabilir. Bu suretle yararlanılacak hizmetler için ücretler Enstitünün yapacağı 
hizmetlerin karşılığı ücretlerle birlikte Enstitü tarafından tahsil edilir ve ilgili kuruluşlara ödemeler 
Enstitü tarafından yapılır. 

Enstitü Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu 
Başkan ve üyelerine bu görevleri nedeniyle yapılan ücret ödemesi aynen uygulanır. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum: 
Enstitünün Kadroları 
MADDE 27. - 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ihdas edilmiş bulunan kadrolar ile 

24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulunun 2002/4120 sayılı Kararı 
gereği Enstitüye tahsis edilen ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli III sayılı cetvelin 
Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı bölümünde yer alan kadrolara, bu Kanuna ekli (1) sayılı listede 
yer alan kadrolar ihdas edilerek eklenmiş ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilmiştir. 

Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz talebinde bulunan Uşak 
Milletvekili Osman Coşkunoğlu?.. 

Sayın Coşkunoğlu konuşmasından vazgeçti. 
Maddeyi ve ekindeki listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

Uygulanmayacak Hükümler 
MADDE 28. - Bu Kanun ile kurulan Enstitü tarafından yapılması öngörülen iş ve işlemlerde 

26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uygulanmaz. Enstitünün 
malları Devlet Malı hükmündedir. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelikler 
MADDE 29. - Bu Kanun ile hazırlanması öngörülen yönetmelikler ve Enstitünün teşkilat 

yapısı ile ilgili düzenlemeler, Yönetim Kurulunun ilk toplantısını müteakip üç ay içinde hazırlanır. 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 
Enstitü Nezdinde Vekillik Yapma Yetkisinde Olanlar 
MADDE 30. - Enstitü nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan kişiler 

aşağıda nitelikleri belirtilen gerçek veya tüzel kişilerdir. 
Gerçek kişi olan vekillerin aşağıdaki vasıflara sahip olması şarttır: 
a -Türk Vatandaşı olmak, 
b- Fiil Ehliyetine sahip bulunmak, 
c- Türkiye'de ikamet etmek, 
d- Yüz kızartıcı bir suçtan mahkûmiyeti bulunmamak, 
e- En az dört yıllık yükseköğrenim yapmış olmak, 
f- Enstitü tarafından, Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yapılan Vekillik Yeterlik 

Sınavı'nda başarılı olmak, 
g- Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen miktarda, Meslekî Sorumluluk Sigortası 

yaptırmış olmak. 
Tüzel kişi olan vekillerin, vekil vasıflarını haiz, gerçek kişiler tarafından temsil edilmeleri şarttır. 
Vekillik Yeterlik Sınavı, patent vekilleri ve marka vekilleri için ayrı ayrı iki yılda bir yapılır. 

Hem patent hem de marka vekilliği yapabilmek için her iki sınavda da başarılı olmak zorunludur. 
Patent vekilleri ve marka vekilleri, Enstitü tarafından ayrı ayrı tutulacak sicillere kayıt edilir. 
Vekiller bu Kanun ve diğer sınaî haklarla ilgili konularda, ilgili kişileri Enstitü nezdinde tem

sil eder. Danışmanlık yapar ve sınaî hakların korunması için Enstitü nezdinde gerekli girişimlerde 
bulunur ve işlemleri yürütürler. 

Vekiller, Enstitü nezdinde ilgili kişilerin haklarının tesisi, korunması ve bunlarla ilgili olarak 
idare ile her türlü ilişkilerin temini, tesisi ve yürütülmesi ile yükümlüdür. Vekiller hakkında Borç
lar Kanunu'nun vekalet ile ilgili hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum: 
Neşredilmeyen Mevkutede Marka Koruma Süresi 
MADDE 3 1 . - 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

14 üncü maddesinde öngörülen 5 yıllık süre, 15.7.1980 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanununa tâbi 
konularda 3 yıla indirilmiştir. 

Bu kanunun yürürlük tarihinde 5680 sayılı Kanun gereği mevkute neşredenler, 556 sayılı Mar
kaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereği mevkute neşretmek
ten alıkonulamazlar. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 32. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli 1 sayılı ek gösterge cetvelinin "I-

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" Bölümünün (d) kısmında geçen "Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk Patent Enstitüsü Başkanı" ibaresi, (h) kısmının sonuna "Mar
ka Uzmanı", "Patent Uzmanı" ibareleri ile II sayılı Ek Gösterge cetvelinin "II-Yargı Kuruluşları, 
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Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşları" bölümünde geçen "Devlet Personel Baş
kanlığı Başkan Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardım
cısı" ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 33. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin değişik (11) numaralı fık

rasına "Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Marka Uzman 
Yardımcıları", "Patent Uzman Yardımcıları" ve "Tüketici ve Rekabet Uzmanlığına" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "Marka Uzmanlığına", "Patent Uzmanlığına" ibareleri, 

b) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" bölümünün " A-Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (i) alt 
bendine "Tüketici ve Rekabet Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Marka Uzmanları", 
"Patent Uzmanları" ibareleri, 

Eklenmiştir. 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 34. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 3143 sayılı 

Kanunun Sınaî Mülkiyet ile ilgili 2 nci maddesinin (f) bendi, 8 inci maddesinin (i) bendi, 15 inci 
maddesi, Bakanlık Merkez Teşkilatı ile ilgili Ek-1 sayılı cetvelin Ana Hizmet Birimlerinin 9 uncu 
sırasında yer alan "Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Biri komisyonca verilen 2 adet önerge vardır; 2 önerge aynı mahiyette olduğundan, birleş

tirerek işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 272 sıra sayılı tasarının yürürlükten kaldırılan hükümlere ilişkin 34 üncü 

maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Sait Açba Ruhî Açıkgöz 

Afyon Aksaray 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 

34 üncü maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Haluk İpek Şükrü Önder Ahmet Kambur 

Ankara Yalova Tekirdağ 
Tevfık Z. Akbulut Hüsnü Ordu Fahri Çakır 

Tekirdağ Kütahya Düzce 
Yekta Haydaroğlu 

Van 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RUHİ AÇIKGÖZ (Aksaray) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANİ ALİ COŞKUN (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
3143 sayılı Kanunun sanayi mülkiyetiyle ilgili (f) bendi ile 15 inci maddesinin mülga, 8 inci 

maddesinin (i) bendinde ise Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü hizmet birimleri arasına alın
mış olması nedeniyle bu maddenin tasarıdan çıkarılması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. - "Bu kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan per

sonel en geç bir yıl içinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya 
kadar kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya 
kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklarını 
almaya devam ederler. Sözkonusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her tür
lü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları toplamının net tutarının eski kadrolarına bağlı olarak en 
son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ^e tazminatları ile diğer malî haklan 
toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda 
kaldıkları sürece her hangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarıya geçici 2 nci madde eklenmesi hususunda bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının geçici 1 inci mad

desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin geçici 2 nci madde olarak eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Enstitü Başkanı, Başkan 
Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atananların görev süreleri, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte sona erer. 

Haluk İpek Sadullah Ergin Ahmet Kambur 
Ankara Hatay Tekirdağ 

Ahmet Yeni İsmail Özgün Şükrü Önder 
Samsun Balıkesir Yalova 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RUHİ AÇIKGÖZ (Aksaray) - Takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
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Gerekçe: 
Tasarının 5 inci maddesinde Yönetim Kurulu, 9 uncu maddesinde ise Başkan ve Başkan Yar

dımcılarının görev süreleri üç yıl olarak düzenlenmiştir. İlave edilecek geçici maddeyle, bu mad
delerle uyumlu, paralel bir düzenleme yapılmış olmaktadır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilerek, tasarıya geçici 2 nci madde eklenmiştir. 

35 inci maddeyi, 34 üncü madde olarak okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 34. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi 35 inci madde olarak okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 35.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik 

personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica 
ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarım rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 19.6.1994 tarih ve 544 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 267 
Kabul: 266 
Çekimser: l(x) 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Şimdi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun teşekkür konuşması yapacaktır. 
Buyurun Sayın Coşkun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarım gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli millet
vekilleri; sözlerime başlarken, böylesine önemli bir yasaya verdiğiniz destekten dolayı hepinize şükran
larımı sunuyorum. Hükümetimiz adına, bu desteklerinizden dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu kanunla, ülkemizde başlangıcı meşrutiyet dönemine kadar uzanan ve bir 
ülkenin ekonomik gelişim ve kalkınması bağlamında kritik bir önemi haiz bulunan sınaî mülkiyetin 
korunmasıyla ilgili büyük bir aşama kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Bu yasayla getirilecek iyileştirmelerden, yalnızca, bu konuda ülkemizde tek sorumlu ve yetkili 
kamu kurumu olan Türk Patent Enstitüsü, çalışmalarında kolaylık sağlamayacak, bütün girişim
cilerimiz, sanayicimiz, tüccarımız ve şimdiye kadar, Türkiye'ye yatırım yapmakta çekingen dav
ranan, doğrudan yatırıma yönelecek yabancı sermaye ve kısacası, ülkemiz ekonomisi, fevkalade et
kin, temel ve olumlu sonuçlar elde edecektir. En önemlisi de, halen markalar müracaatı 19 000 adet, 
patent 700, endüstri tasarımı 400, coğrafi işaret fazla yüklü değil ve faydalı model olarak bekleyen 
400 müracaat -ki, en önemlisi marka tescili bakımından bekleyen 19 000 müracaat- kısa zamanda 
neticelendirilecektir. 

Her şeyden önce, Komisyonda ve Genel Kurulda sağladığınız desteğe tekrar teşekkür ediyor, 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, 4 üncü sıraya alınan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 

Kurulması Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
müzakerelerine başlayacağız. 

4. - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu( 1/686) (S. Sayısı: 275) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Görüşülecek başka iş kalmadığından, alınan karar gereğince, İzmit Büyükşehir Belediyesi 

Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonu rapom ile sözlü soru önergelerini ve diğer denetim konularını sırasıyla 
görüşmek için, 11 Kasım 2003 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.28 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir çocuk bakımeviyle ilgili iddialara ilişkin 

sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik!in cevabı (7/1119) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Milli Eğitim Bakam saym Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arzederim. 

/ 

Kemal KILIÇD/AROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

1. 18.04.2003 günlü Hürriyet Gazetesinde, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu'nun izni ve Ankara Valiliği'nin 
onayı ile açılan "Nur Gündüz Bakımevi ve Kreşiwnde 5-6 
yaşlarında 60 çocuğun kara çarşaflı kişilerce eğitildiği haberine 
yer verilmiştir. Bu haber üzerine, Milli Eğitim Bakanlığınca 
herhangi bir önlem alınmış ya da herhangi bir işlem yapılmış 
mıdır? 

2. Bu kreş daha önce Bakanlığımzca kaç kez; kimler tarafmdan 
denetlenmiştir. Denetleme raporlarında, Gazetede yer alan 
hususlar tespit edilmiş midir? Tespit edilmemişse, bu husus 
denetimi yapan ilgililere sorulmuş mudur? 

3. Bu kreş faaliyetini halen sürdürmekte midir? 
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T.C. 
M İ L L Î EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B . 0 8 . 0 . A P K . 0 . 0 3 . 0 5 . 0 0 - 0 3 / 5 £ ^ . J / / / / 2 0 0 3 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığımn 06.10.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2878 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KDLIÇDAROĞLU'nun, "Bir çocuk bakuneviyle ilgili basında çıkan 
bazı iddialara ilişkin" 7/1119 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Söz konusu "Nur Gündüz Bakımevi ve Kreşi" Devlet Bakanlığına (Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne) bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 

Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucu; 

a) Açılış iznini mütakiben 08.10.1996 tarih ve 22781 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 
giren "özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında 
Yönetmelik'in 28. maddesi gereği 1998-1999 yıllarında Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri, 
2000 yılında ise SHÇEK Genel Müdürlüğü Müfettişleri tarafından denetlendiği, 

b) Keçiören Kaymakamlığı İlçe İzleme Grubunun 07.11.2000 tarihli yazısı üzerine 29.11.2000 
tarihinde İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce söz konusu Kuruluşa denetime gidildiği ve yapılan bu denetimde 
çalışan personellerin kıhk-kıyafetlerinin anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığının görüldüğü, tespit 
edilen eksikliklerin giderilmesi için Kuruluşa 1 ay süre verildiği, bu surenin bitiminde 03.01.2001 tarihinde 
yeniden denetime gidildiğinde bir önceki denetimde tespit edilen eksikliklerin giderilmiş olduğunun görüldüğü, 

c) Keçiören Kaymakamlığı İlçe İzleme Grubunun anılan Müdürlüğe göndermiş olduğu yazının 
aynısının Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne de gönderildiği ve yapılan teftiş sonucu kuruluşta herhangi bir 
olumsuzluk görülmediği ve kuruluş hakkında bir işlem yapılmasına gerek olmadığı yönünde görüş bildirildiği, 

d) 18.04.2003 tarihinde söz konusu Kuruluşla ilgili haberin basında yer alması üzerine; 

1. 18.04.2003 tarihinde Kuruluşta, jandarma kolluk görevlileri ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
elemanları tarafından denetim yapıldığı ve bu denetimde ilgili Yönetmelik hükümlerine aykırı bir durumun 
tespit edilmediği, 

2. 02.05.2003 tarihinde kolluk kuvvetleri görevlileri ile birlikte tekrar denetime gidildiği ve bu 
denetimde görevli personelin Yönetmelik hükümlerine aykın küık-kryafet ile Kuruluşta bulunduğu ve 
çocuklara ait okul öncesi eğitime yönelik kitap ve dergilerin arsında üç adet Anaokulları İçin Alıştırmalı ve 
Boyamak Kur'an-ı Kerim Alfabesi isimli kitabın bulunduğu, 

3. Atatürk ilke ve inkılâplarına aykın eğitim verildiği ve personelinin Yönetmelik'in kılık-byafetle 
ilgili hükümlerine uymadığı gerkçesiyle Valiliğin 09.05.2003 tarih ve 9453 sayılı Olur'u gereği 12.05.2003 
tarihinde süresiz olarak kapatıldığı 

anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim 

. Hüseyin 

Millî Eğitim 
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2. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Seydişehir Eti Alüminyum tesislerine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı (7/1123) 

TBMM Başkanlığıma 

İlgi ; (a) 1. soru önergeme Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından verilen 04.03.2003 tarih-324 sayılı cevap. 

(b) 2. soru önergeme Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından verilen 27.08.2003 tarih-1464 sayılı cevap. 

-Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Sn.M.Hilmi 
Güler tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

Atillâ Kart 
Konya Milletvekili 

M ^ , . .• .O..* 

—Yazılı ilgi (a) soru önergeme verilen cevapta; Seydişehir Eti 
Alüminyum Tesislerinin özelleştirilmesinin söz konusu olmadığı, modernizasyon 
projesinin çok pahalı olduğu ve bu sebeple gerçekleştirilemediği, modernizasyon 
yapılmasa bile tesisin kapanmasının yakın gelecekte söz konusu olmadığı, tesise 
yabancı ortak bulunması veya özelleştirilmesi için yapılmakta olan her hangi bir 
çalışmanın mevcut olmadığı ifade edilmiştir. 

—Yazılı ilgi (b) soru önergeme verilen cevapta ise; özelleştirme 
kararının 14.08.2003 tarih-25199 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandığı, ruhsatlı bor ve 
boksit alanları üzerine yasal olarak başka bir kişi veya firmaya maden ruhsatı 
verilmesinin mümkün olmadığı, bu ruhsat alanlarına bitişik alanlara da ruhsat 
verilmesinin söz konusu olmadığı, modernizasyon konusunda tesisi yapan Rusya ile 
olumlu görüşmeler yapıldığı, bu konuda aşama sağlandığı, Amerikan Aluchem Inc" 
Rus "Sual Holding" ve Kazakistan "Eurasian Industrial Association" fîrmalarmm 
özelleştirme incelemeleri kapsamında tesisi,Nisan-Mayıs aylarında ziyaret ettikleri, 
ayrıca Çin firmasının uygun şartlarda ve finansmanının tamamı Çin Eximbank'ı 
tarafından karşılanacak şekilde modernizasyon projesi teklif ettikleri ve bu tesislere 
yönelik hidroelektrik santrali kurmayı taahhüt ettikleri, bu firmalara verilen bilgilerin 
aleni nitelikte olduğu yolunda cevaplar verilmiştir. 
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--Sn.Bakanlığın mutlak anlamda çelişkiler içeren, kendi resmi 
kayıtlanna aylan düşen bu açıklamaları ve tarafımıza haricen ulaşan bilgi ve 
belgeler karşısında; aynı konuyla ilgili olarak iş bu 3. soru önergesinin verilmesi 
zorunluluğu doğmuştur. 

1-Gerek Rusya'nın ve gerek Çin firmasının; teknolojiye uygun olan ve 
makûl şartlar içeren modernizasyon projesi uygulamasına, Bakanlık neden duyarsız 
kalmaktadır? Bu yolda yapılan resmi başvurulara neden cevap verilmemektedir? 
Üstelik, Çin firmasının salt bu tesislere yönelik ve finansmanı kendileri tarafından 
karşılanmak kaydıyla "elektrik santrali kurma" önerisine neden duyarsız ve ilgisiz 
kalınmaktadır? Rusya'nın, Türk Eximbank'ının alacağına mahsuben modernizasyon 
projesini uygulama yolundaki teklifine neden cevap verilmemekte ve tatminkâr 
açıklama getirilmemektedir? Modernizasyonun çok pahalı olduğunu ifade eden 
Sn.Bakanlık, yukarıdaki somut ve makûl tekliflere neden duyarsız kalmağa devam 
etmektedir? Bu yoldaki sorularımıza neden eksik cevap verilmektedir? Soru 
önergeleri neden geçiştirilmeğe çalışılmaktadır? 

2-Özelleştirme kararının 14.08.2003 tarihli Resmi Gazete'de 
yayınlandığını ifade eden Bakanlık, bu kararın Özelleştirme İdaresinin 20.05.2003 
tarih-4247 sayılı işlemine dayalı olduğunu gizlemek gereğini neden duymuştur? 

-Daha da ötesi,04 Mart 2003 tarihinde özelleştirmenin ve yabancı ortak 
arayışının söz konusu olmadığını ifade eden Sn.Bakanlık, tarafımıza ulaşan bilgi ve 
belgelere göre 25 Şubat 2003 tarihinde başlamış olan özelleştirme çalışmalarım, 
neden kamuoyundan gizlemiştir? Bu gelişmeleri 04 Mart 2003 tarihli ilgi (a) 
cevapta neden açıklamamıştır? 

3-Tesisleri Nisan-Mayıs aylarında ziyaret ettikleri ve kendilerine bilgi 
verildiği kabul edilen ve yukarıda isimleri belirtilen Amerikan-Rus ve Kazakistan 
firmaları dışında Al Ferron Ltd.Şti.'nin bu tesisleri Şubat ayı içinde ziyareti 
kamuoyundan neden gizlenmiştir? Bu şirketin ortaklan kimlerdir? Bu şirket ile, 
yukarıda isimleri geçen yabancı firmalar arasında her hangi bir ilişki var mıdır? 
Bu şirket ile, "Fine group" ve bu grup bünyesinde bulunan Rixos Oteller, Sembol 
İnş. Ve Turizm A.Ş., Lydion Jewellery şirketleri arasmda her hangi bir bağlantı var 
mıdır? Bu şirketin özelleştirme kapsamında tesisleri ziyaretine izin veren 
Bakanlığın, bu durumu ilgi (a) cevapta gizlemesinin ve açıklamamasının 
gerekçesi nedir? 
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4- İlgi (b) cevapta, "bor ve boksit alanları üzerine, yasal olarak başka 
kişi veya firmaya maden ruhsatı verilmesinin mümkün olmadığı" belirtilmiş 
olmasına ve yasal durumda bu yönde olmasına rağmen; özelleştirme kararında 
"maden arama ruhsatlarıyla birlikte özelleştirme kapsam ve programına" 
alınmasının yasal açıklaması ve gerekçesi nedir? Bunun anlamı pratikte ve yasal 
olarak, maden arama ruhsatlarının da devri anlamına geleceğine göre; böyle bir 
uygulama hangi yasal gerekçeyle yapılmıştır? 

5-Kamuoyundan ve yasama organından gizlenen bu özelleştirme süreci 
AKP grubuna mensup bölge Milletvekillerinden de gizlenmiş midir? 08.07.2003 
tarihli TBMM Genel Kuruhı'nda; bu tesislerin özelleştirilmeyeceğim 
özelleştirilmemesi gerektiği, kamu denetiminde kalması gerektiği yolunda konuşma 
yapan AKP Konya Milletvekili Sn.Harun Tüfekçi'den de bu gelişmeler gizlenmiş 
midir? 

6-Yukanda açıklanan süreç; 
yedimizde bulunan başka bilgi ve belge içerikleri ve kamuoyundan 

özellikle gizlenmeye çalışılan bu aykırılıklar karşısında; 
bu tesislerin maksatlı olarak "işletilemez hale" getirilerek, 

"kapatılmış haliyle" ve "maden arama ruhsatlarıyla birlikte"; yerli sermayeyle 
işbirliği içine giren ve alüminyum sektöründe kartelleşen yabancı sermayeye 
aktarılacağı yolundaki endişe ve duyumlara nasıl bir açıklama getirebilirsiniz? 

7-Yukarıda açıklanan gelişmelerden sonra, Seydişehir Eti Alüminyum 
Tesislerinde çalışan görevliler hakkında; "tesisle ilgili gelişme ve bilgileri 
kamuoyuna sızdırdıkları" gerekçesiyle her hangi bir idari soruşturma açılmış 
mıdır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı : B.15.0.APK.0.23.300- / S 1 "*-
Konu : Yazılı Soru Önergesi ^ 5 K A S I M 7.C03 

17015 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 06.10.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2878 sayılı yazısı 

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/1123-3011 esas no'iu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'uncu maddesi gereği, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü ve Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A . ./oJ^r— 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/1123-3011) 

Sorular : 

İLGİ: (a) 1. soru önergeme Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen 04.03.200:; 

tarih-324 sayılı cevap. 

(b) 2. soru önergeme Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen 27.08.200; 

tarih-1464 sayılı cevap. 

-Yazılı ilgi (a) soru önergeme verilen cevapta Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerinin 

özelleştirilmesinin söz konusu olmadığı, modernizasyon projesinin çok pahalı olduğu ve bı: 

sebeple gerçekleştirilemediği, modernizasyon yapılmasa bile tesisin kapanmasının yakn 

gelecekte söz konusu olmadığı, tesise yabancı ortak bulunması veya özelleştirilmesi içir-

yapılmakta olan her hangi bir çalışmanın mevcut olmadığı ifade edilmiştir. 

»Yazılı ilgi (b) soru önergeme verilen cevapta ise özelleştirme kararının 14.08.2003 

tarih-25 199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, ruhsatlı bor ve boksit alanları üzerine yasa: 

olarak başka bir kişi veya firmaya maden ruhsatı verilmesinin mümkün olmadığı, bu ruhsa: 

alanlarına bitişik alanlara da ruhsat verilmesinin söz konusu olmadığı, modernizasyon 

konusunda tesisi yapan Rusya ile olumlu görüşmeler yapıldığı, bu konuda aşama sağlandığı 

Amerikan "Aluchem mc" Rus "Sual Holding" ve Kazakistan "Eurasian Industrial Associatıon 

firmalarının özelleştirme incelemeleri kapsamında tesisi, Nisan-Mayıs aylarında zıyare' 

ettikleri, ayrıca Çin firmasının uygun şartlarda ve finansmanının tamamı Çin Eximbank', 

tarafından karşılanacak şekilde modernizasyon projesi teklif ettikleri ve bu tesislere yönelik 

hidroelektrik santrali kurmayı taahhüt ettikleri, bu firmalara verilen bilgilerin aleni nitelikte 

olduğu yolunda cevaplar verilmiştir 

--Sn. Bakanlığın mutlak anlamda çelişkiler içeren, kendi resmi kayıtlarına aykırı düşer 

bu açıklamaları ve tarafımıza haricen ulaşan bilgi ve belgeler karşısında; aynı konuyla ilgili 

olarak iş bu 3. soru önergesinin verilmesi zorunluluğu doğmuştur. 
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Soru 1 : 

Gerek Rusya'nın ve gerek Çin firmasının; teknolojiye uygun olan ve makul şartla 

içeren modernizasyon projesi uygulamasına, Bakanlık neden duyarsız kalmaktadır? Bu yoldci 

yapılan resmi başvurulara neden cevap verilmemektedir? Üstelik, Çin firmasının salt bı. 

tesislere yönelik ve finansmanı kendileri tarafından karşılanmak kaydıyla "elektrik santra: 

kurma" önerisine neden duyarsız ve ilgisiz kalınmaktadır? Rusya'nın, Türk Eximbank'm; 

alacağına mahsuben modernizasyon projesini uygulama yolundaki teklifine neden cevcıi 

verilmemekte ve tatminkar açıklama getirilmemektedir? Modernizasyonun çok paha, 

olduğunu ifade eden Sn. Bakanlık, yukarıdaki somut ve makul tekliflere neden duyarsı; 

kalmağa devam etmektedir? Bu yoldaki sorularımıza neden eksik cevap verilmektedir? Soru 

önergeleri neden geçiştirilmeğe çalışılmaktadır? 

Cevap 1 : 

Alüminyum üretim teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak daha az enerji tüketen 

çalışma şartlan ve çevre sorunlarını azaltan, rekabet edebilir ürünler üreten teknolojiye geçme 

amacıyla Seydişehir Alüminyum Tesislerinin modernizasyonu gündeme gelmiştir. 

Modernizasyon yatırımı, 1986 yılı yatırım programında yer almış, bu kapsamda Bat 

Alman VAW firmasına 1990 yılında bir fizibilite çalışması yaptırılmıştır. Bu fizibilite çalışmasa 

baz alınarak birincil alüminyum üretiminde söz sahibi olan bir çok yabancı firmaya 

görüşmeler yapılmış ancak, tarafımızca istenen know-how, modernizasyon, kapasite artırım 

ve kredi teminini kapsayan işbirliği gerçekleştirilememiştir. Bunun üzerine. Alümınyun 

Tesislerinin modernizasyonu ve kapasite artırımı için, Türk özel sektörü ve yabanc 

sermayenin çoğunluk hisseye sahip olacağı bir modelle, Seydişehir'de mevcut tesislerin bı 

anonim şirket yapısı içinde Joint Venture (JV) şeklinde Etibank'ın sermayeye ayni katKis 

şeklinde değerlendirilmesi ile yatırım gerçekleştirilmesi hususu ETİ Holding AŞ. Gene 

Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 04.06.1996 tarih ve 4544/43 sayılı kararı ile tasvip edilmiştir 

Hazırlanan JV projesini gerçekleştirmek üzere 1997 ve 1998 yıllarında iki kez ihaleye çıkılmış 

ve her iki ihalede de tatmin edici teklif alınamamıştır. Bütün bu çalışmalarda ve ihaleye katılan 

firma, talep ve yaklaşımlarında yüksek enerji maliyeti ana engel olmuştur. ETİ Holding A Ş 

Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 22.04.1998 tarih ve 2/4 sayılı kararı ile Seydişehı: 

Alüminyum İşletmesi modernizasyonu ve kapasite artırımı projesinin öz kaynaktan ve/vey;ı 

dış proje kredisi temin yoluyla finanse edilerek doğrudan Eti Holding A.Ş. tarafından 
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gerçekleştirilmesi yönünde girişimlerde bulunmak üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmes 

hususu kabul edilmiştir. 

Bu kararı takiben, söz konusu proje kapsamında 1991 yılında fizibilite çalışmasın; 

yaptırıldığı Alman VAW firmasına, etüt kapsamı genişletilerek 1999 yılında meydana gele 

yıpranmalar dikkate alınarak fizibilite güncelleştirilmiş ve 2000 yılında tekrar revızyoı 

yapılmıştır. Bu kapsamda alüminyum teknolojisinde söz sahibi olan bir çok yabancı firmalar,, 

teknik düzeyde görüşmeler yapılmıştır. Yapılan temas ve görüşmeler konu ile bilgilendim 

kapsamında kalmış, nihai teklif aşamasına gelinmemiştir. 

Ancak, 24-30 Mart 2002 tarihleri arasında tesislerin yapımcısı olan Rusya Devle 

Kuruluşu "VO TYAZHPROMEXPORT" dan üst düzey bir heyet Eti Holding A.Ş Gene 

Müdürlüğü ile Seydişehir Alüminyum Tesislerini ziyaret ederek, Tesislerin Modernizasyonu ile 

ilgili inceleme ve görüşmeler yapmışlardır. Rus Heyeti daha sonra tesislerde öngörül* 

çalışmalara ilişkin bir ön "Tekno-Ekonomik Çalışma" hazırlayıp göndermişlerdir. 

Rus tarafı modernizasyon bedelinin, Türk Eximbank'ın Rusya'dan alacağının b 

kısmından karşılanabileceği hususunda Rus Maliye Bakanlığı'na müracaat edeceklerin 

bildirmiştir. Kredi teminiyle ilgili taraflar arasında bir gelişme olmamıştır. 

Çin Ankara Ticaret Ataşesi; Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü ile yaptığ; 

görüşmede, yetkililerin Çin'deki tesisleri ve SAMI diye adlandırılan enstitülerin, görmek üzere 

Çin'e davet etmiş, ayrıca Çin'den gelecek olan bir uzman heyetin de Seydişehir Alüminyum 

Tesislerini ziyaret etmek istediklerini bildirmiştir. 

Çin firmasının bu müracaatı 24.06.2003 tarihinde olmuş ve firmanın bu teklifi, tesisler 

modernizasyonu, yeni bir elektrik santralı kurulması ile kredi temini konularını da kapsayar 

bir ön görüşme talebi niteliğini taşımaktadır. 

Bu talebe duyarsız kalınması söz konusu olmamış, Seydişehir Alüminyum Tess 

Modernizasyonu için alternatif bir teklif olarak dikkate alınmıştır. Ancak bu firma ile yazışır;: 

ve görüşmeler devam etmekte iken ÖYK Kararı alınmıştır. 
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Soru 2 : 

Özelleştirme kararının 14.08.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandığını ifade eden 

Bakanlık, bu kararın Özelleştirme İdaresinin 20.05.2003 tarih-4247 sayılı işlemine dayalı 

olduğunu gizlemek gereğini neden duymuştur? 

Daha da ötesi, 04 Mart 2003 tarihinde özelleştirmenin ve yabancı ortak arayışının sö; 

konusu olmadığını ifade eden Sn. Bakanlık, tarafımıza ulaşan bilgi ve belgelere görr 

25 Şubat 2003 tarihinde başlamış olan özelleştirme çalışmalarını, neden kamuoyunda;. 

gizlemiştir? Bu gelişmeleri 04 Mart 2003 tarihli ilgi (a) cevapta neden açıklamamıştır? 

Cevap 2: 
Başbakanlık Özelleştirme idaresi Başkanlığı'nın 20.05.2003 tarih ve 4247 sayı 

yazısına istinaden alınmış olan, 14 Ağustos 2003 tarih ve 25199 sayılı Resmi Gazetede: 

yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulu Karan'ndan önce, Eti Alüminyum A.Ş.'nin 

özelleştirme kapsamına alınacağına dair ETİ Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne herhangi b: 

bilgi tebliğ edilmemiştir. 

Ancak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca, Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğı. 

hakkında, ETİ Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden teknik bilgi istenmiştir. 

Bu işlemler Başbakanlık Özelleştirme idaresi Başkanlığı tarafından yürütülmüştür. 

Soru 3 : 

Tesisleri Nisan-Mayıs aylarında ziyaret ettikleri ve kendilerine bilgi verildiği kabul edile1 

ve yukarıda isimleri belirtilen Amerikan-Rus ve Kazakistan firmaları dışında Al Ferron Ltc 

Şti.'nin bu tesisleri Şubat ayı içinde ziyareti kamuoyundan neden gizlenmiştir? Bu şirkeı. 

ortakları kimlerdir? Bu şirket ile, yukarıda isimleri geçen yabancı firmalar arasında her hang 

bir ilişki var mıdır? Bu şirket ile, "Fine group" ve bu grup bünyesinde bulunan Rixos Oteller 

Sembol İnş. ve Turizm A.Ş., Lydion Jevvellery şirketleri arasında her hangi bir bağlantı va; 

mıdır? Bu şirketin özelleştirme kapsamında tesisleri ziyaretine izin veren Bakanlığın, bu 

durumu ilgi (a) cevapta gizlemesinin ve açıklamamasının gerekçesi nedir? 
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Cevap 3 : 

Al Ferion Ltd. Şti.'nin Alüminyum Tesislerine yaptığı resmi veya gayri resmi ziyare: 

konusunda ETİ Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün bilgisi bulunmamaktadır. ETİ Holding A.Ş 

Genel Müdürlüğü, söz konusu Şirket ve ortakları hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir. 

Soru 4 : 

İlgi (b) cevapta, "bor ve boksit alanları üzerine, yasal olarak başka kişi veya firmaya 

maden ruhsatı verilmesinin mümkün olmadığı" belirtilmiş olmasına ve yasal durumda u 

yönde olmasına rağmen; özelleştirme kararında "maden arama ruhsatlarıyla birlikte 

özelleştirme kapsam ve programına" alınmasının yasal açıklaması ve gerekçesi nedir? Bunun 

anlamı pratikte ve yasal olarak, maden arama ruhsatlarının da devri anlamına geleceğine 

göre; böyle bir uygulama hangi yasal gerekçeyle yapılmıştır? 

Cevap 4 : 
3213 sayılı Maden Kanununa göre ruhsatlar mermer ve maden ruhsatı olmak üzere iki 

çeşit verilmektedir. Ayrı cins ruhsatlar üst üste verilebilmekte ancak aynı cins ruhsatlar us: 

üste verilememektedir. Dolayısıyla maden ruhsatı olarak düzenlenen bor ve boks 

ruhsatlarının üzerine mermer ruhsatı verilebilmekte ancak verilen mermer ruhsatı içinde 

sadece mermere yönelik faaliyette bulunulabilmektedir. Bunun haricinde bor ya da boks-

ruhsatlarının üzerine başka maden ruhsatı verilmesi mümkün değildir. 

(Ancak 1985 yılına kadar uygulanmış 6309 Sayılı Maden Kanununa göre maden 

ruhsatları üst üste verilmiştir. 6309 Sayılı Maden Kanunu ile kazanılmış bu hakla 

korunmaktadır.) 

3213 Sayılı Maden Kanununa göre Maden ruhsatlarının her aşamasında, ruhsatları-

başka kişi veya kuruluşa devir edilebilmesi mümkündür. 

Soru 5 : 

Kamuoyundan ve yasama organından gizlenen bu özelleştirme süreci AKP grubuna 

mensup bölge Milletvekillerinden de gizlenmiş midir? 08.07.2003 tarihli TBMM Gene 

Kurulu'nda; bu tesislerin özelleştirilmeyeceği özelleştirilmemesi gerektiği, kamu denetimine* 

kalması gerektiği yolunda konuşma yapan AKP Konya Milletvekili Sn, Harun Tüfekçiden de 

bu gelişmeler gizlenmiş midir? 
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Cevap 5 : 

Eti Alüminyum A.Ş., Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca özelleştirme 

kapsamına alınmış ve bununla ilgili karar 14 Ağustos 2003 tarih ve 25199 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanmıştır. 

Soru 6: 

Yukarıda açıklanan süreç; yedimizde bulunan başka bilgi ve belge içerikleri ve 

kamuoyundan özellikle gizlenmeye çalışılan bu aykırılıklar karşısında; bu tesislerin maksati 

olarak "işletilemez hale" getirilerek, "kapatılmış haliyle" ve "maden arama ruhsatlarıyım 

birlikte"; yerli sermayeyle işbirliği içine giren ve alüminyum sektöründe kartelleşen yabanc 

sermayeye aktarılacağı yolundaki endişe ve duyumlara nasıl bir açıklama getirebilirsiniz? 

Cevap 6: 
- Seydişehir Alüminyum Tesisleri 1974 yılından beri yaklaşık 30 yıldır kesintisi;: 

çalışmaktadır. Bilindiği üzere tesis kapasitesi 60.000 t/yıl sıvı alüminyumdur. Buna rağmen 

üretimin 1995-2002 yılları arasında 8 yıllık ortalaması 61.859 t/yıl olmuştur. 2003 yılında eh: 

bu miktarın üzerine çıkılacağı beklenmektedir. Tesis, kapasitesinin üzerinde çalıştırılmaktadır 

- Tesisin işletme giderlerinde en önemli olanları 1995-2002 yılları için ortalama olarak 

%33 ile elektrik, %28 ile malzeme ve %21 ile işçilik kalemleridir. 2003 yılı (8 aylık) için ise 

elektrik %36, malzeme %30 ve işçilik %22 olarak gerçekleşmiştir. 

- Dünya sıvı alüminyum üreticileri genel olarak enerjiyi, ya kendi hidroelektrik 

santrallerinden ucuz yolla veya Londra Metal Borsası'nda (LME) oluşan alüminyum fiyatlarına 

endeksli uzun vadeli anlaşmalar yoluyla temin etmektedirler. Ortalama elektrik tüketimi, tor 

alüminyum başına, Seydişehir ile aynı veya benzeri tesislerde, ortalama 15.900 kwh, modern 

teknolojiye sahip tesislerde ise 13.500 kwh düzeyindedir. 

- Dünya sıvı alüminyum üreticilerinin enerjiye ödediği ortalama fiyat 1.8 cent/kvvh 

olmaktadır. Seydişehir Alüminyum Tesislerinde aktif enerji tutarının %40 subvanse edilmiş 

şekilde ödenmesine rağmen son 10 yıl içerisinde enerjiye ödenen birim fıya: 

3.76-5.30 cent/kwh civarındadır. 2002 yılı ortalama birim fiyat tutarı 4.40 cent/kvvh, 2003 yıl; 

(8 aylık) ortalama birim fiyat tutarı da 4.80 cent/kvvh'dir. 
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- Ayrıca alüminyum satış fiyatları LME'ye endeksli olarak tespit edilmektedir. Son 

yıllardaki LME'de oluşan fiyatların düşük seyretmesi ve TL'nin dolara karşı değer kazanmış 

olması ve işletme giderlerinin ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılmakta olması nedenleriyle 

Tesislerin kar/zarar durumu olumsuz yönde etkilenmiştir. 

Bu nedenlerle Seydişehir Alüminyum Tesislerinin İşletilemez hale" getirilmesi iddias 

doğru değildir. 

Diğer taraftan, herhangi bir cevher hazırlama, ferrokrom tesisi ya da alüminyum tesisi 

gibi doğrudan hammaddesi bir cevhere bağlı metalürjik işlem tesislerinin özelleştirmesinin 

amacına ulaşması için, bu tesisleri besleyen hammadde kaynağı, dolayısı ile maden ruhsal, 

bir bütün olarak düşünülmek zorundadır. Aksi taktirde bu gibi tesislerin özelleştirilmesi 

mümkün değildir. 

Soru 7 : 
Yukarıda açıklanan gelişmelerden sonra, Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerinde 

çalışan görevliler hakkında; "tesisle ilgili gelişme ve bilgileri kamuoyuna sızdırdıklar: 

gerekçesiyle her hangi bir idari soruşturma açılmış mıdır? 

Cevap 7 : 
Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 

devredilmiştir. 
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3. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, okullarda para talep edilmesine ve Kandıra'da gerçek
leştiği iddia edilen bir olaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1145) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu arzederim. Saygılarımla. 27.0S.2003 

ÇETİN 
ocaeli Milletvekili 

1- 2003 - 2004 öğretim yılında okullarda kayıt parası ya da katkı payı adı altında 
öğrencilerden para talep edilmesi amacıyla herhangi bir talimatınız oldu mu? 

2- Kocaeli Milli Eğitim Müdürü'nün İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine öğrencilerden 
katkı payı alınmasına ilişkin gönderilen resmi yazı bilginiz dahilinde mi yazılmıştır? 

3- Öğrencilerden katkı payı veya kayıt parası adı altında para alınması Anayasanın 42. 
maddesine aykırı olmaz mı ? 

4- Bu gibi sebeplerle öğrencilerden para talep eden, tahsil eden ya da tahsil edilmesine 
ilişkin resmi yazı ile talimat veren İl Milli Eğitim Müdürleri hakkında yasal bir işlem 
yapılması düşünülmekte midir? 

5- Bu sebeplerden dolayı hakkında yasal işlem yapılmış ya da başlatılmış okul müdürüjl, 
İlçe Milli Eğitim Müdürleri var mıdır? 

6- 2003 - 2004 öğretim yılında İmam Hatip Liselerine kayıt yaptıran öğrenci sayısını 
artırmak amacıyla Milli Eğitim Teşkilatına herhangi bir talimatınız oldu mu? 

7- Namaz vakitleri camileri dolaşarak, İmam Hatip Liselerinin "diğer Jisplere göre daha 
faziletli öğrenciler yetiştirdiği propagandasını yapıp, diğerVeleri karalayarak bu 
okullara öğrenci toplayan Kocaeli-Kandıra İmam Hatip Lisesi Müdürü ve Milli Eğitim 
görevlilerinin böylesine bir çalışmasından bilginiz var mı? Bu tür bir propaganda sizce 
doğru mu? İlgililer hakkında yasal bir işlem başlatacak mısınız? 

8- Bahsedilen ilgililerin iddia ettikleri gibi İmam Hatip Liselerinin diğer liselere göre 
daha faziletli öğrenciler yetiştirdiği düşüncesine Milli Eğitim Bakanı olarak siz de 
katılıyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ SZST 3 IH /2003 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : TBMM Başkanlığının 06.10.2003 .tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2878 saydı yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Sayın İzzet ÇETİN'in, "Okullarda para talep edilmesine ve 
Kandıra'da gerçekleştiği iddia edilen bir olaya ilişkin" 7/1145 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1-2-3. Tarafımdan, 22.08.2003 tarihinde Van ilinde "bağış" adı altında okullarda 
alınan kayıt parası konusunda; "... gün ekmeğine muhtaç olanların gırtlağına yapışıp zorunlu 
bağış adı altında para istemek hiçbir vicdana sığmaz. Çünkü, bağış zorunlu olmaz. Bu nedenle 
Millî Eğitim teşkilâtını uyanyorum. Gönüllü olarak vatandaş okula katkıda bulunmak istiyorsa 
bu para verilsin ve alınsın. Ancak vatandaş üst baş alamayacak durumdaysa, onları 
bağış yapmaya zorlamak, eğitimin de amacına ters düşer. Bunlar genelgeyle çözülecek 
meseleler değildir." denilmiştir. 

Basında yer alan bu açıklamamdan da anlaşılacağı üzere, 2003-2004 öğretim yılı 
öğrenci kayıt dönemi bitmiş ve anılan konuda herhangi bir genelge çıkarılmamıştır. Kaldı ki 
ne ad altında olursa olsun zorla para alınması hukukî değildir ve bu yönde uygulamayı 
yapanlar hakkında yasaların gereği yapılmaktadır. 

Ayrıca, Anayasamızın 42. maddesinde; "... İlköğretim, kız ve erkek bütün 
vatandaşlarımız için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. ..." hükmü yer almaktadır. 

4-5-6-7. Bakanlığımıza 2003-2004 öğretim yılı öğrenci kayıt döneminde, okullardaki 
kayıt ve bağışlarla ilgili 42 şikâyet intikal etmiş ve bu konuda yasal süreç başlatılmış olup 
inceleme-soruşturma sonucunda getirilecek adlî, idarî, malî ve disiplin teklifleri doğrultusunda 
yasaların gereği yerine getirilecektir. 

Ayrıca, Kocaeli Valiliğince yaptırılan inceleme sonucu; 
a) Millî Eğitim Müdürlüğünce, vakıflara yapılacak gönüllü bağışların dışında hiçbir isim 

altında para toplanması konusunda kurumlara yazı gönderilmediği, 
b) Öğrenci kayıtlan sırasında kayıt parası alındığı yolundaki vatandaşlarımızın 

şikâyetlerinin anında değerlendirildiği, bu kapsamda İzmit Endüstri Meslek Lisesi yönetici ve 
Koruma Derneği, İzmit Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi, İzmit Namık Kemal Lisesi ve 
izmit 50.Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu yöneticileri hakkında gerekli soruşturmaların 
müfettişlerce yapıldığı, 

c) Kandıra ilçesi İmam Hatip Lisesi Müdürü ve Millî Eğitim görevlilerinin namaz 
vakitleri camileri dolaşarak, imam hatip liselerinin diğer liselere göre daha faziletli öğrenciler 
yetiştirdiği propagandasını yapıp, diğer liseleri karalayarak bu okullara öğrenci toplamaya 
çalıştıktan iddiası ile ilgili olarak görevlendirilen ilköğretim müfettişlerince inceleme 

yapıldığı ve inceleme sonucunda düzenlenen raporda iddiaların hiç birisinin sübut bulmadığı 
anlaşılmıştır. 
8. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 56'ncı maddesinde; "Eğitim ve öğretim 

hizmetinin, bu Kanun hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve 
denetiminden Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur." hükmü yer almakta olup geçmişten 
günümüze kadar çeşitli okul türleri toplumumuzun dolayısıyla Devletimizin ihtiyaçlan 
çerçevesinde oluşturulmuştur. Bunun bilinmesine rağmen farklı isimlerdeki okullanmızın 
yetiştirdiği öğrencilere karşı her türlü aynmcı yorum ve yakıştırmalann iyi niyetle bağdaşmadığı 
düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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4. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İktisat Bankasının TMSF kapsamına alın
masına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1148) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bankacılık Denetleme ve Düzenleme 
Kurumundan soramlu Bakan sayın Abdüllatif Şener tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arzederim. 

•W 
Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

1. BDDK, 22.Arahk.2000 tarihinde İktisat Bankası Yönetim 
Kurulu Başkanlığına yazdığı BDDK.2.DEG.01/32-2-2943 
sayılı yazıyla, "Trade Deposit Bank'ın aktif ve pasif 
hesaplarının Bankanız kayıtlarına alınması uygun 
görülmemektedir" demiştir. Ancak bu yazıya rağmen, BDDK 
15.3.2001 tarihinde, İktisat Bankasını, Trade Deposit Bank 
dahil edilmiş şekliyle, TMSF kapsamına almıştır. Bu işlemin 
doğurduğu kamu zararı ne kadardır? 

2. BDDK, İktisat Bankasını TMSF kapsamına alırken niçin, 
Trade Deposit Bank'taki off-shore hesaplarını hariç 
tutmamıştır? 

3. Kamu zararına yol açan bu işlemi gerçekleştirenler hakkında 
bugüne değin herhangi bir işlem yapılmıştır? 

4. BDDK'nın uyarısına rağmen bu birleşmeyi yasalara -aykırı 
olarak gerçekleştiren dönemin İktisat Bankası yöneticileri 
hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
SAYI .'B.02.0.001/01-3292 OS / M /2003 
KONU rYazılı soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ :a)06.10.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2878 sayılı yazınız. 

b)03.11.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2951 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından tevcih edilen 7/1148-
2963 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu Başkanlığı'nın 27.10.2003 tarih ve BDDK.2003.01 .KİK. 1-12494 sayılı 
yazısı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T 
Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

BANKACELIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Kural İşleri ve Kararlar Dairesi) 

SAYI :BDDK.2003.01.KİK.l-<i2.Ç3<t 2?7 EKİM 2003 
KONU : Soru önergeleri 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç.Dr. Abdüllarif ŞENER) 

İLGİ: 13.10.2003 tarih ve B.02.0.001/(01)3093 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Emin 
ŞİRİN tarafından tevdi edilen 7/1138-2951, 7/1179-3072, 7/1212-3120 ve 7/1213-3121, 
sayılı, İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun ise 7/1148-2963 sayılı soru 
önergelerinde yer alan sorulardan Kurumumuzu ilgilendirenlere ilişkin cevaplanmız ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Engin AKÇAKOCA 
Başkan 

- 2 9 4 -



T.B.M.M. B : 15 6 . 1 1 . 2003 O : 3 

İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun 7/1148-2963 Saydı Önergesi: 

İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun 7/1148-2963 sayılı önergesinde yer 
alan sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

1,2- Kurumumuz bankalar ve özel finans kurumlan nezdinde düzenli olarak gözetim ve 
denetim faaliyetierini sürdürmekte, bu faaliyetler sonucu elde edilen bilgi ve belgeler üzerinde 
yapılan değerlendirmeler sonucu durum tespiti yapılmakta ve buna göre ilgili bankadan ya da 
özel finans kurumundan gerekli tedbirleri alması istenmektedir. 

Bu noktada bankadan veya özel finans kurumundan beklenen basiretli bir davranış 
sergilemesi ve kendisinden istenen tedbirleri gereği gibi ve zamanında almasıdır. 
Talimatmuzın gereği gibi ya da zamanında yerine getirilmemesinin sorumluluğu bu talimatın 
gereğini yapmakla mükellef olan kişilere aittir. Bununla birlikte, talimatımıza uygun hareket 
edilip edilmediğini fiilin gerçekleştiği anda bilebilme olanağı yoktur. Bankanın veya özel 
finans kurumunun talimatımıza uygun hareket edip etmediği ancak daha sonra yapılacak 
denetlemeler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Denetlemeler sonucunda mevzuata aykın bir 
dununun tespiti halinde ise sorumlular hakkında gerekli işlemler tesis edilmektedir. 

Trade Deposit Bank'in (TDB) İktisat Bankası T.A.Ş.'ye (Banka) devrine de bu 
kapsamda bakmak gerekmektedir. Nitekim, bankalar yeminli murakıplannca Banka nezdinde 
incelemeler gerçekleştirilmiş ve bu incelemeler sonucunda düzenlenen raporlarda, TDB'nin 
faaliyetlerinin Bankaca yapılan depolar ya da yine Banka tarafından TDB adına toplanan 
mevduat ile fonlandığı ve bu fonlann büyük ölçüde Aksoy Grubuna aktanldığı, TDB'nin yurt 
dışmda kurulu ayn bir tüzel kişilik olmas'ı nedeniyle bütün bu faaliyetlerin denetim dışında 
kaldığı yönünde tespitlere yer verilerek, Banka mali bünyesinin sağlıklı bir şekilde analiz 
edilebilmesi için TDB'nin tüzel kişiliğine son verilerek varlık ve yükürrdülüklerinin 
Bankanın Malta Şubesine devri veya tasfiyesi isteminde bulunulmuştur. 

Söz konusu raporlarda yer alan tespitler üzerine, 28.11.2000 tarih ve 2209 sayılı 
yazımızla, Bankaya mali bünyesinin iyileştirilmesine yönelik olarak alınması gerekli görülen 
diğer tedbirlere ilaveten, TDB'nin tasfiye edilerek veya şubeye dönüştürülerek Bankanın 
gerçek mali bünyesinin netleştirilmesi talimatı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (2) 
numaralı fıkrası kapsamında verilmiştir. 28.11.2000 tarihinde verilmiş bulunan talimatın 
amacı, talimat içeriğinde de açıkça belirtildiği üzere, öncelikli olarak Banka mali bünyesinin 
iyileştirilmesi, Banka hesaplarının sadeleştirilmesi ve denetimin kolaylaştınlmasıdır. 

Yukanda bahsedilen 28.11.2000 tarihli talimat yazımız sonrasında Banka Yönetim 
Kurulu 01.12.2000 tarihli karanyla, talimatımızın aksine TDB'yi Bankanın Malta Şubesine 
devretme karan almış ve bu durumu 14.12.2000 tarihli yazı ile tarafımıza bildirmiştir. Söz 
konusu yazı üzerine yazılan 22.12.2000 tarih ve 2943 sayılı yazımızla, nakit giriş 
sağlanmadan gerçekleştirilen kaydi birleşmenin Bankanın mali bünyesine olumlu bir 
katkısının olmayacağı, ayn bir tüzel kişiliği bulunan TDB'nin aktif ve pasif hesaplannın 
Banka kayıtlanna alınmasının uygun görülmediği hususu gereği yapılmak üzere Bankaya 
bildirilmiştir. 

Banka 28.11.2000 tarihindeki talimatımıza uymadığı gibi, 22.12.2000 tarihindeki 
yazımızdaki uyanlan ve talimatlan dikkate almaktan kaçınmış ve her iki talimatımız hilafına 
ve haksız menfaat temin etmek amacına yönelik olarak hareket ederek TDB'nin devir işlemini 
hukuki dayanaktan yoksun, usulsüz işlemler ve kayıtlar tesis edilmek suretiyle 
gerçekleştirmiştir. 
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Halbuki, Kurumumuzun 28.11.2000 ve 22.12.2000 tarihlerindeki her iki talimatı birlikte 
değerlendirildiğinde, Bankaca tasfiye veya şubeye dönüştürme yöntemlerinden hangisi 
seçilirse seçilsin, bu işlemin Bankaya ilave bir zarar doğurmayacak şekilde yerine getirilmesi 
gerekirdi. Nihayetinde, talimatımıza uygun olarak şubeleştirme veya tasfiye alternatiflerinden 
hangisi uygulanırsa uygulansın Bankaya ilave bir zarar ya da karşılığı bulunmayan bir 
yükümlülük taşınması söz konusu olmayacaktı. Bu nedenle, Banka yetkililerince yapılan 
işlem bilinçli olarak hem talimata aykırı hem de Bankaya ilave zarar yükleyici mahiyette 
olup, sorumluluk işlemi tesis edenlere aittir. 

Kurumumuz tarafından verilen talimat tarihinde off-shore mevduat tam garanti 
kapsamında değildir. Dolayısıyla, talimatımızın verildiği tarihte Bankanın Malta Şubesine 
devredilmiş olan TDB mevduatı sigorta kapsamına dahil olmamıştır. Mali sistemdeki 
dalgalanmaların giderilmesi ve sistemde güvenin tesis edilmesi amacıyla, Hükümet, 
6.12.2000 tarihinde Türkiye'deki mevduat bankalarından olan alacaklara ilişkin geçici tam bir 
garanti duyurusunda bulunmuştur. Hükümetin beyan etmiş olduğu bu iradesinin 
uygulanmasına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 18 Ocak 
2001 tarihinde bir basm açıklaması yapılmış ve bu açıklama ile yalnızca TMSF'ye devredilen 
bankaların yurt dışı şubeleri de dahil tüm yüMmlülüklerinin TMSF'nin garantisi altında 
olduğu duyurulmuştur. TDB'den devir alınan mevduatta Bankanın TMSF'ye devredilmesi ile 
TMSF tarafından üstlenilmiştir. 

Bankanın mali durumu ciddi şekilde bozuk olmakla birlikte, TDB'nin Bankaya devir 
sürecinde Banka sistemde faaliyet göstermektedir ve faaliyetine devam eden bir bankanın 
hukuka aykırı, zarar doğurucu işlemleri var ise bunun cezalandırılması ve zararın tazmini için 
gerekli yöntemler hukuk kuralları arasında yer almaktadır. 2000 yılının sonlarında yapılan bu 
işlem için de incelenmesini müteakip gerekli işlemlerin yapılması kaçınılmaz olmakla 
birlikte, Bankanın TMSF'ye devri ile olayın mahiyeti değişmiştir. Bankanın TMSF'ye 
devredilmesi sırasında, TDB'den devir alman aktif-pasifle Bankadaki aktif-pasifin ayrılması 
olanağı bulunmadığı gibi, devir tarihi itibariyle TDB'den devralınan aktif ve pasife ilişkin 
ayrıntılı bir döküm bulunmadığından Banka bir bütün olarak değerlendirme kapsamına 
alınmak zorunda kalmıştır. 

Diğer taraftan, bir bankanın parçalanarak TMSF'ye devri hukuken mümkün değildir. 
Eğer bu tür uygulamalar hukuken mümkün olsa idi, TMSF'ye devredilmiş olan tüm 
bankalarda bu tür uygulamaların yapılması gerekirdi. 

3, 4- Bu devir işleminin hukuki dayanaktan yoksun, usulsüz işlemler ve kayıtlar tesis 
edilmek suretiyle ve haksız menfaat temin etmek amacıyla gerçekleştirildiği daha sonraki 
süreçte bankalar yeminli murakıplannca düzenlenen raporlarda ortaya konulmuştur. Nitekim, 
TDB'nin Bankaya devir karan ve süreci ile devrin sonuçlan hakkında bankalar yeminli 
murakıplan tarafından düzenlenen muhtelif raporlarda mevzuata aykın işlemler tesis edildiği 
tespit edilmiş ve bu raporlar sorumlular hakkında kovuşturma açılmasını teminen ilgili 
Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. 

Aynca, İktisat Bankası T.A.Ş. ve Trade Deposit Bank Ltd.'ye ilişkin olarak Bankalar 
Yeminli Murakıplannca düzenlenen Rapor ve mütalaalara istinaden, TMSF Yönetim 
Kurulunun muhtelif tarih ve sayılı Kararlan çerçevesinde, İktisat Bankası T.A.Ş.'nin eski 
yöneticileri hakkında Bankalar Yeminli Murakıplan tarafından tespit edilen ve rapora 
bağlanan kanuna aykın karar ve işlemleri nedeniyle 4389 sayılı Bankalar Kanununun 17 nci 
maddesi uyarınca şahsi iflas davaları açılmıştır. 
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5. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, özel okullarda parasız okutulması gereken 
öğrenci sayısına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1149) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Milli Eğitim Bakanı saym Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arzederim. 

KemaFKILIÇD OĞLU 
İstanbul Milletvekili 

1. 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Yasası'nın Ek 4. 
maddesinde, özel okullarda 100 öğrenciden en az 2'sinin 
parasız okutulması hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre kaç 
öğrenci özel okullarda ücretsiz okumaktadır? 

2. Bu maddeye dayanılarak parasız okuması öngörülen öğrenciler 
hangi kriterlere göre seçilmektedir? 

3. Aynı maddede, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu oranı yüzde jlO'a 
kadar çıkartabileceğine ilişkin hükme de yer verilmiştir. Milli 
Eğitim Bakanı olarak, halen uygulanmakta olan yüzde 2'lik 
oranı yükseltmeyi düşünmüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/.SZ^£ 2 / / / /2003 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 06.10.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2878 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROGLU'nun, "Özel okullarda parasız 
okutulması gereken öğrenci sayısına ilişkin" 7/1149 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1. 2002-2003 öğretim yılında özel okullarda okuyan toplam 222.759 öğrencinin 
4.459'u, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'nun ek 4'üncü maddesi gereği ücretsiz 
öğrenim görmüştür. 

2. Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okutulacak öğrencilerin miktarı, seçimi, kabul 
şartlan ve müracaatlanyla ilgili usul ve esaslar; "Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz 
Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik" ve "Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz 
Okuyacak Öğrenci Başvurulan Değerlendirme Kılavuzu"na göre yapılmaktadır. 

3. Ülkemizde plânlı kalkınma uygulanmasına geçildikten sonra, hemen her beş yıllık 
kalkınma plânında özel öğretim kurumlanmn; teşvik edileceği ve destek göreceği yönünde 
kararların alındığı görülmektedir. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı'nda (1996-2000); özel kesimin eğitime yatırım 
yapmasını teşvik etmek; özel okullarda okuyan öğrencilerin eğitim harcamalannın bir kısmını 
vergi iadesi, muafiyet, burs ve benzeri yollarla sübvanse etmek; yüksek öğretimde vakıf 
üniversitelerinin eğitim bütçelerinin bir kısmının Devlet tarafindan karşılanması ile ilgili 
uygulamadan ilk ve orta öğretim kademesindeki özel okulların da yararlandırılmasını sağlamak; 
ihtiyaç duyulan alanlarda yeni kapasiteler oluşturarak ve mevcut kapasiteleri geliştirmek, 
amacıyla Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'nda yeni düzenlemeler yapılacağı ifade edilmiştir. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plâm'nda (2001-2005) ise Özel Öğretim Kurumlan 
Kanunu'nun çeşitli teşvik olanaklannı kapsayacak şekilde düzenleneceği belirtilmiştir. 

Kalkınma plânlanndaki bu hükümler Bakanlık çalışma programlarına da yansıtılmıştır. 

29.08.2001 tarihinde uygulamaya konulan Millî Eğitim Bakanlığı 2001-2005 Çalışma 
Programı'nda; "Özel öğretim kurumlanmn eğitimin her kademesinde yaygınlaştırılması ve daha 
iyi hizmet verilebilmesi için 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'nda; günümüz 
ihtiyaçlanna cevap verecek ve özel sektörün okul açması, eğitime daha fazla yatırım yapması ve 
işletmesini özendirmek için; 

- Özel kesime, vergiden muafiyet ve vergi iadesi, ailelere ise eğitim harcamalannın 
vergiden düşülmesi imkânları sağlanacak, 

- Ucuz kredi imkânı verilecek, 
- Yüksek öğretimde, vakıf üniversitelerine tanınan masraflann; özellikle meslekî ve 

teknik eğitim alanında hizmet verecek yükseköğretim kurumlan giderlerinin yüzde 45'ine 
kadannın Devlet tarafindan desteklenmesi ve kamumun yükünün azaltılmasını sağlayacak yasal 
düzenleme yapılacaktır." ifadeleri yer almaktadır. 

Bu nedenle anılan Kanun'un Ek 4'üncü maddesi hükmüne göre özel okullann, 
kapasitelerinin % 2'si kadar ücretsiz öğrenci okutma yükümlülüklerim % 10'a çıkanlması, malî 
sakıntı içinde olan özel okullan olumsuz yönde etkileyeceği düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. t*e£ZZZf*y^glf 

^ tfoçTür. Hüseyin ÇÇLİK 
Millî Eğitim Baka^rf 
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6. - İstanbul Milletvekili Zeynep Damla Gürel'in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1164) 

TBMM Başkanlığı'na, 27.08.2003 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Miili Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin Çelik tarafından 
cevaplanmasını saygılarımla arz ederim. 

Z. Damla Gürel 
İstanbul Milletvekili 

SORULAR. 

Bakanlığınız bünyesindeki İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumiarı'na kayıtların başlaması ile birlikte 
medyada kayıt yaptıran velilerin "bağış" adı altında belirli meblağlarda para ödemek zorunda 
bırakıldığına dair haberler yer almaktadır. 

1. Bu konuda medyada yansıdığı gibi bakanlığınız tarafından il Milli Eğitim Müdürlüklerine 
herhangi bir genelge gönderilmediği doğru mudur? Genelge gönderilmediyse, ne gibi tedbirler 
alınmıştır? 

2. Bu doğrultuda 2003-2004 öğretim yılı kayıt döneminde direkt olarak bakanlığınıza veya il Milli 
Eğitim Müdürlüklerine kaç adet şikayet gelmiştir? Bu şikayetlerle ilgili ne gibi araştırmalar 
yapılmıştır? Bu şikayetlere konu olan ilgililerin kaçı hakkında ne tür işlemler yapılmıştır? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ - S ? ? 3 (̂  / / / /2003 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 06.10.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2878 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Zeynep Damla GÜREL'in, "Okullarda alınan kayıt paralarına 
ilişkin" 7/1164 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Tarafımdan, 22.08.2003 tarihinde Van ilinde "bağış" adı altında okullarda alınan 
kayıt parası konusunda; "... gün ekmeğine muhtaç olanların gırtlağına yapışıp zorunlu bağış adı 
altında para istemek hiçbir vicdana sığmaz. Çünkü, bağış zorunlu olmaz. Bu nedenle Milli 
Eğitim teşkilatını uyarıyorum. Gönüllü olarak vatandaş okula katkıda bulunmak istiyorsa bu 
para verilsin ve alınsın. Ancak vatandaş üst baş alamayacak durumdaysa, onları bağış yapmaya 
zorlamak, eğitimin de amacına ters düşer. Bunlar genelgeyle çözülecek meseleler değildir." 
denilmiştir. 

Basında yer alan bu açıklamamdan da anlaşılacağı üzere, 2003-2004 öğretim yılı 
öğrenci kayıt dönemi bitmiş ve anılan konuda herhangi bir genelge çıkarılmamıştır. Kaldı ki her 
ne ad altında olursa olsun zorla para alınması hukuki değildir ve bu yönde uygulamayı yapanlar 
hakkında yasaların gereği yapılmaktadır. 

2. Bakanlığımıza 2003-2004 öğretim yılı öğrenci kayıt döneminde, kayıt ve bağışlarla 
ilgili 42 şikayet intikal etmiş ve bu konuda yasal süreç başlatılmış olup inceleme-soruşturma 
sonucunda getirilecek adlî, idarî, malî ve disiplin teklifleri doğrultusunda yasaların gereği yerine 
getirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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7. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinde kapanan okul binalarına ve lojman
larına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1166) 

27.08.20O3 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Prof. Dr. Necdet BUDAK 
Edirne Milletvekili 

Edime ilimizde taşımalı eğitimin yaygınlaşması sonucu bir çok köy 
ilkokulu kapanmıştır. Kapanmış olan bu okul binaları ve okula art 
lojmanların çoğu kaderine terk edilmiş ve yıkılmak üzeredir. 

Atıl durumdaki bu binaları ne şekilde değerlendirmeyi 
düşünüyorsunuz? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ S Z ? " 4 C^l U /2003 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 06.10.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2878 sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Sayın Prof. Dr. Necdet BUDAK'in, "Edirne ilinde kapanan okulların 
bina ve lojmanlarına ilişkin" 7/1166 esas numaralı yazdı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımızca yayımlanan; 29.08.2001 tarih ve 10156 (2001/66) sayılı Genelgede; 
"Kamu yaran da göz önünde bulundurularak kırsal kesimde kapalı bulunan ilköğretim 
olcularının atıl durumdan kurtarılıp ihtiyaç duyulduğunda boşaltılmak kaydıyla diğer kamu 
hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmesi ekonomik değer kaybım önleyeceği gibi 
okullarımızın bakım ve korunmasını da sağlayacaktır. 

Bu bağlamda; 
1. Kırsal kesimde kapalı bulunan okullarımız, Bakanlığımızın muvafakati alınmadan, 

Valiliklerce uygun görüldüğü takdirde diğer kamu hizmetlerine tahsis edilebilecektir. 
2. Diğer okul binalarının bakım ve onarımları muhtarlıklarca yapılmak kaydıyla köy 

konağı, köy odası, kütüphane vb. sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere zimmetle 
köy muhtarlarına teslim edilecektir." ve 20.03.2001 tarih ve 2870 (2001/24) sayılı Genelgede 
de; " İlköğretime ait lojman binaları 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları 
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis edilecektir." denilmekte olup kapalı okulların 
binaları ve lojmanları bu kapsamda değerlendirilmektedir. 

Diğer taraftan, Edirne Valiliğince yaptırılan inceleme sonucu; İlde sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu ilköğretim uygulaması kapsamında 170 köy ilköğretim okulunun kapatılmış olduğu, 
bunlardan 63'ünün anılan genelgelerin hükümlerine göre geçici olarak tahsisinin yapıldığı, 
diğerlerinin ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğünün "Köy Merkezli Tarımsal 
Üretime Destek Projesi" kapsamında kullanılmak üzere geçici olarak tahsislerinin yapılacağı 
anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim 
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8. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, velilerden bağış adı altında alınan paralara iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1182) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

7̂ > 

Ali Rıza GÜLÇİÇEK 
İstanbul Milletvekili 

2003 - 2004 Eğitim - Öğretim yılının başlaması dolayısıyla gündeme 
gelen okul kayıtlan sırasında velilerden zorla alındığı belirtilen bağışlar 
hakkında; 

1- Başta Anayasamız ve eğitimle ilgili yasa ve yönetmeliklerde devlet 
okullarında eğitimin parasız olduğu belirtilmesine karşın, velilerden bağış 
adı altoda para toplanması yasal mıdır? 

2- Bu eğitim - öğretim dönemine mahsus olmak üzere Bakanlık birimlerine 
kendilerinden zorla para alındığı yönünde şikayetler olmuş mudur? 
Olduysa hangi illerimizde ne kadar şikayet olmuştur? 

3- Bu şikayetler hakkmda yasal işlemler yapılmış mıdır? 
4- Yazılı ve görsel basma sıkça yansıyan bu konuda sizin yapmış olduğunuz, 

bir açıklamada yer alan "velilerin eğitime katkı yapmalarına engel 
olmayacağız" sözünüzle okul yönetimlerini velilerden para almak için 
cesaretlendirdiğinizi düşünüyor musunuz? 

5- Velilerden toplanan bu paraların toplanma ve okul idarelerince kullanma 
noktasında denetimler uzman kişilerce yapılmakta mıdır? 

6- 2003-2004 öğretim yılında bütün okullarımızda bağış adı altoda ne kadar 
para toplanmıştır? 
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T.C. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ $Uö 2 '{ti'/2m 

KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 06.10.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2878 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, "Velilerden bağış adı altında alınan 
paralara ilişkin" 7/1182 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5. Taraflından, 22.08.2003 tarihinde Van ilinde "bağış" adı altında okullarda 
alınan kayıt parası konusunda; "... gün ekmeğine muhtaç olanların gırtlağına yapışıp zorunlu 
bağış adı altında para istemek hiçbir vicdana sığmaz. Çünkü, bağış zorunlu olmaz. Bu nedenle 
Millî Eğitim teşkilatım uyanyorum. Gönüllü olarak vatandaş okula katkıda bulunmak istiyorsa 
bu para verilsin ve alınsın. Ancak vatandaş üst baş alamayacak durumdaysa, onları bağış 
yapmaya zorlamak, eğitimin de amacına ters düşer. Bunlar genelgeyle çözülecek meseleler 
değildir." denilmiştir. 

Basmda yer alan bu açıklamamdan da anlaşılacağı üzere 2003-2004 öğretim yılı 
öğrenci kayıt dönemi bitmiş ve anılan konuda herhangi bir genelge çıkarılmamıştır. Ayrıca, ne 
ad altında olursa olsun zorla para alınması hukukî değildir ve bu yönde uygulamayı yapanlar 
hakkında yasaların gereği yapılmaktadır. 

Bakanlığımıza 2003-2004 öğretim yılı öğrenci kayıt döneminde, kayıt ve bağışlarla ilgili 
42 şikâyet intikâl etmiş ve bu konuda yasal süreç başlatılmış olup inceleme-soruşturma 
sonucunda getirilecek adlî, idarî, malî ve disiplin teklifleri doğrultusunda yasaların gereği yerine 
getirilecektir. 

Ayrıca, okullarımız ilköğretim müfettişleri ve Bakanlık müfettişleri tarafından 
denetlenmekte, personelden görev ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan fiilleri bulunan veya 
bulunduğuna dair duyum alınanlar hakkında, yapılan inceleme-soruşturma sonucunda getirilen 
teklifler doğrultusunda yasaların gereği yerine getirilmektedir. 

6. Okullarda bağış işlemleri; 2908 sayılı Demekler Kanunu'na tabi olan okul koruma 
demekleri ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na tabi olan vakıflar tarafından yürütülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakar 
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9. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, görev yeri değiştirilen yönetici, uzman ve öğret
menlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1186) 

TBMM BAŞKANLIĞPNA 

Aşağıdaki soruların yazılı olarak Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin 
Çelik tarafından yanıtlamasını dilerim. 

Saygılarımla. r̂ V 
Mustafa Gazalcı 

CHP Denizli Milletvekili 

1 - Göreve başladığınızdan bugüne kadar isteği dışında kaç yönetici, uzman, ve 
öğretmenin bakanlık taktiriyle (657'nin 76.mad. göre) yerleri değiştirildi? 

2- Eğer böyle bir yer değişikliği yapıldıysa kaç kişinin eş durumu göz önünde 
bulundurulmamıştır? 

3- Bu kişilerin yerlerine verilen yöneticilerin kaçı daha önce soruşturma 
geçilmiştir? 

4- Uzunca bir süredir Milli Eğitim Bakanları 76. maddeyi kullanmazken siz 
neden gerek gördünüz? Bu tutum yönetimde keyfiliğe yol açmaz mı? 
Savunma hakkını ortadan kaldırmaz mı? 

5- Siz göreve başladıktan sonra, kaç kişi soruşturma geçirdiği için yerinden 
uzaklaştırılmıştır? Bu kişilere hangi cezalar verilmiştir ?. Şpruşturma 
geçirdiği halde görevine devam eden var mıdır? 

6- Talim Terbiye Kurulu'ndan Temmuz ve Ağustos aylarında bir çırpıda. 167 
uzmanın görevine son verildiği ve bu kişilerin maaş kesimi ve kınama 
cezalarına çarptırıldığı doğru mudur? 

7- Görevden alman TTK uzmanlarının yardımcı ders kitapları konusunda 
yalnızca görüş bildirdiği ve karar vermediği bilinmektedir Yapılan şörf yasal 
değişiklikten sonra da yardımcı ders kitaplarının Talim Terbiye Kurulunca 
incelenmeyecektir. Bütün bunlar göz önüne alındığında, bu kişilerin 
görevden alınmaları haksızlık değil midir? 
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T.C 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ Slf^ 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 06.10.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2878 saydı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCI'nın, "Görev yeri değiştirilen yönetici, uzman ve 
öğretmenlere ilişkin" 7/1186 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. 17.03.2003 tarihinden bugüne kadar Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtında görevli 
personelden 32'sinin hizmet gerekleri doğrultusunda görev yeri değiştirilmiş olup bunlardan eşi Bakanlığımız 
personeli olanların eşinin isteği halinde aynı yerde görevlendirilmeleri mümkün bulunmaktadır. 

3. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtında yönetim görevlerine Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici 
Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığma Bağlı Eğitim Kurumlan 
Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda atama yapılmaktadır. Bu 
yönetmeliklerde yönetim görevlerine atanacaklarda aranacak şartlan taşunayanlann yöneticiliğe atanması 
söz konusu değildir. 

4. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'e 2001/1228 
sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile eklenen 2003/5297 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile değişik Ek Madde 
1 'de; bu tür unvanlara atanacak olanların ilk görev yerlerinin bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 
5. veya 6. hizmet bölgelerinin olduğu, yöneticilerin bu bölgelerde 2 yıl görev yapmak zorunda olduklan, 5. 
ve 6. hizmet bölgelerine dahil illerde bu unvanlarda boş kadro bulunmadığı hâllerde daha sonra bu bölgelere 
atanmak üzere diğer illere atama yapılabileceği hükme bağlanmıştır 

657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 76'ıncı maddesi doğrultusunda yapılan görev yeri 
değişikliklerinin de bu hüküm kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Bu kapsamda görev yeri değiştirilen 
yöneticilerin görev yerlerinin değiştirilmesi herhangi bir inceleme ve soruşturma sonucu yapılmadığından 
savunma hakkım ortadan kaldırması gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. 

5. Haklarında açılan soruşturma sonucunda, 263 yönetici ve öğretmenin görev yerleri 
değiştirilmiştir. 

6-7. Talim ve Terbiye Kurulunun ilgili birimlerinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak 
Bakanlığımız müfettişlerince açılan soruşturma sonucunda sorumluluğu bulunan görevliler hakkında işlemiş 
olduklan fiillerin ağırlık derecesine göre disiplin ve idarî yönden getirilen teklifler uygulanmıştır. 

Sorumluluklanna verilen görevleri usulüne uygun olarak yerine getirmediklerinin tespiti üzerine 
haklarında disiplin ve idarî yönden getirilen teklifler uygulanan ilgililerin, görev yerlerinin değiştirilmesinde 
haksızlık yapıldığı yönündeki yaklaşımın doğru olmadığı düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^^<^^7 v*/L 

V__De£Dr. Hüseyin ÇELİK 

Millî Eğitim Bakanı ) 
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10. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığında açılan 
soruşturmalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1192) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını dilerim 

/İMartÂJD 

Prof. Dr. Mehmet Tomanbay 

Ankara Milletvekili 

18 Eylül 2003 

Bir süre önce çeşitli ulusal basın araçlarında, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye 

Kurul Başkanhğmda görevli öğretmen ve diğer çahşanlar (şube müdürleri, eğitim uzmanlan, 

dışandan ücret karşılığı hizmet veren öğretmen ve akademisyenler) hakkında çeşitli 

soruşturmalar açıldığı, açılan soruşturmalar sonucunda cezalar verildiği ve Başkanlığa bağlı 

Eğitim Araştırmaİan Merkezi Müdürlüğünden 167 öğretmenin uzaklaştırıldığı haberleri 

çıkmıştır. 

1- Kaç kişi hakkında soruşturma açılmıştır ve bu denli geniş kapsamlı soruşturma 

açılmasının altında yatan gerekçe nedir? 

2- Soruşturmalar hangi yöntem ile yapılmışlardır? 

3- Görevden uzaklaştırılan 167 öğretmen soruşturma sonuçlarına dayanılarak mı 

görevden uzaklaştırılmışlardır^ 

4- Soruşturmalar sonucunda soruşturmaya uğrayanların hepsine aldıkları cezalara 

uygun benzer işlemler mi yapılmıştır? Yoksa bazılan kayınlmış mıdır? 

5- Soruşturmalar sonucunda haksız işlemler yapıldı ise haksızlığa uğrayanların 

haksızlıklarını giderici önlemler alacak mısınız? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/.£Z<*3 J /#/2003 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 06.10.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2878 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY'ın, "Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığında açılan soruşturmalara ilişkin" 7/1192 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2-3-4-5. Bakanlığımıza intikâl eden bir şikâyet dilekçesinde Talim ve Terbiye Kurulu 
yetkilileri hakkında yer alan iddialar ile ilgili olarak inceleme, gerektiğinde soruşturma yapmak 
üzere görevlendirilen Bakanlık müfettişlerince, yürürlükteki yasalar çerçevesinde yapılan 
inceleme-soruşturma sonucunda düzenlenen raporda; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 
görev alanına giren iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde kanun ve yönetmeliklere aykın olarak 
çalışmaları tespit edilen kişiler hakkında işlemiş oldukları fiillerin ağırlık derecesine göre disiplin 
ve idarî yönden teklifler getirilmiştir. 

Anılan soruşturma sonucunda disiplin ve idarî yönden getirilen teklifler uygulanmış ve 
görev yeri değişiklikleri de bu kapsamda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, herhangi bir kişinin 
kayınlması veya haksızlığa uğratılması da söz konusu değildir. 

Ülkemizde, Devlet organlarının ve idare makamlarının bütün işlemleri yargı denetimine 
açık olup Bakanlığımızca tesis edilen işlemlerde başta Anayasa'mız olmak üzere bütün 
kanunlarımızın hükümlerine uygunluk konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

- 3 0 6 -



T.B.M.M. B : 15 6 . 1 1 . 2003 O : 3 

II. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bakırköy İlçe Millî Eğitim Müdürünün baş
ka bir göreve atanmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1203) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı saym Hüseyin Çelik 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arzederim. 

Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

1. Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü saym Hasan YILDIZ'in 
atamasının Kars İlinin Digor İlçesine yapıldığı doğru mudur? 

2. İstanbul'dan Kars'ın Digor İlçesine, yapılan bu öğretmen 
ataması doğru mudur? Gerekçesi nedir? Hangi yönetmeliğe 
göre bu atama yapılmıştır? 

3. Okulların açıldığı bir dönemde böyle bir atama Milli Eğitim 
Bakanlığı uygulamalarında doğal mıdır? 

4. Sayın Hasan Yıldız'ın İstanbul Sultanbeyli'de görev yaparken, 
Atatürk heykelinin bu ilçeye dikilmesi için çaba harcadığı ve 
bu nedenle görev yerinin değiştirildiği iddiası doğru mudur? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.O8.0.APK.0.03.05.0O-O3/ SlJ\ 4 / il/2003 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 06.10.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2878 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, "Bakırköy Üçe Millî Eğitim 
Müdürünün başka bir göreve atanmasına ilişkin" 7/1203 esas numaralı yazüı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2. Bakanlığımızın asli görevi, eğitim-öğretim çalışmalarını etkili ve verimli bir şekilde 
yürütmektir. İdarenin zaman içerisinde dinamizmi artırmak maksadıyla kanunların verdiği 
yetkiye dayanarak yöneticiler arasında görev değişikliği yapması zaruri görülmektedir. Bu 
meyanda görev yeri değişikliği uygun görülen İstanbul ilinin Bakırköy İlçe Millî Eğitim Müdürü 
Hasan YBLDIZ, Devlet Memurlannm Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına 
İlişkinYönetmeliğe 26.06.2000 tarih ve 2000/1228 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile eklenen Ek 
Madde- V deki bu tür yöneticilerin 5. veya 6. hizmet bölgesine dahil illerde 2 yıl görev yapmak 
zorunda oldukları hükmü dikkate alınarak 02/09/2003 tarihinde Kars ilinin Digor İlçe Millî 
Eğitim Müdürlüğüne atanmıştır. 

3-4. Söz konusu kişi, İstanbul ilinde millî eğitim yöneticiliğine 23.06.1987 tarihinde 
başlamış olup Maltepe Üçe Milî Eğitim Müdürü iken atandığı aynı Ü Sultanbeyü Üçe Millî 
Eğitim Müdürlüğüne 05.08.1996 tarihinde başlamıştır. Bu görevden de imkânlan daha fazla 
olan Bakırköy Üçe Millî Eğitim Müdürlüğüne 14.10.1999 tarihinde atanmıştır. 

Ülkemizde, Devlet organlarının ve idare makamlarının bütün işlemleri yargı denetimine 
açık olup Bakanlığımızca tesis edilen işlemlerde başta Anayasa'mız olmak üzere bütün 
kanunlarımızın hükümlerine uygunluk konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Bu kamuca 
bilinmesine rağmen belirtilen çerçevede gerçekleştirilen söz konusu görev yeri değişikliği ile 
ilgili olarak ortaya atılan iddia iyi niyetle bağdaştınlamamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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12. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılan ders 
kitaplarından birinin kapak resmine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
(7/1220) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 25.09.2003 

Berhan ŞİMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

1- Milli Eğitim Bakanhğı'nın ilköğretim öğrencilerine ücretsiz olarak dağıttığı ders 
kitaplarında "İlköğretim Vatandaşlık ve İnsan Haklan Eğitimi" kitabının kapağında 
özgürlük Anıtı resminin yer alması, genel amaçları arasında Türkiye Cumhuriyeti'ne 
karşı görev sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren yurttaşlar 
yetiştirmek olan Milli Eğitimin Genel Amaçlan ile bağdaşmakta mıdır? 

2- Bu durum göreve geldiği günden beri ABD ile müttefik olmayı aşan bir politika 
izleyen hükümetin bilinçaltmdaki görüşlerini açığa çıkaran bir uygulama mıdır? 

3- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, vatandaşların hak ve ödevlerinin anlatıldığı bir 
kitapta böyle bir kapağın yer alması doğru mudur? 

4- Söz konusu kitabın değiştirilmesi düşünülmekte midir? 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYİ : B.O8.0.APK.0.03.05.00-03/ S Z? ~L *-i 11{ /2003 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 06.10.2003 tarihli ve A.01 0.GNS.0.10.00.02-2878 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK'in, "İlköğretim öğrencilerine ücretsiz 
dağıtılan ders kitaplarından birinin kapak resmine ilişkin" 7/1220 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1-2. Okyay Yayıncılığa ait Fehmi YILMAZ ve Nurettin YANIKOĞLU tarafından 
hazırlanan "İlköğretim Vatandaşlık ve İnsan Haklan Eğitimi 7" adlı eser, Millî Eğitim Bakanlığı 
Ders Kitaplan Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenerek Talim ve Terbiye Kurulunun 
18.05.2001 tarih ve 183 sayılı Karan ile 5 yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. 

3-4. Söz konusu ders kitabının kapağında yer alan resim, ilgili değerlendirme 
komisyonunun düzenlediği rapor doğrultusunda ilk baskısında değiştirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. .7 

\^JDgs+*fr. Hüseyin Ç E L İ K \ 
Millî Eğitim Bakanı \ 

-&> <^=-,. 'pSy 
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13. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, yoksul, zekî çocukların özel okullarda okutulması 
projesiyle ilgili yapılan hazırlıklara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı 
(7/1223) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. J>^^ 

<r Muharrem tnce 
Yalova Milletvekili 

Döneminizde uygulanmak istenen ancak hukuki temelinin olmadığı Danıştay kararıyla ve 
Milli Eğitim Temel Kanununda yapılan son değişikliğin Cumhurbaşkanınca 
onaylanmamasıyla belli olan 10 bin yoksul ve zeki çocuğun özel okullarda okutulması 
projesiyle ilgili yapılan hazırlıklar ve harcamalar hakkında; 

1. 7 Eylül 2003 tarihinde yapılacağı önceden bildirilen 10 bin yoksul ve zeki ç o c ü ^ 
seçimiyle ilgili sınav için kaç adet sınav kitapçığı bastırılmıştır? 

2. Bunun için ne kadar harcama yapılmıştır? 

3.- ^Bu-kitapçıklar sınavın yapılacağı merkezlere 7 Eylül öncesinde gönderilmiş midir? 

4. Gönderildiyse, gönderilme sürecinde görevlendirilen personele ödenen harcırahın 
toplam tutan ne kadardır? 

5. Kitapçık basımı ve harcırahlarla ilgili ödeme talimatlarım kim vermiştir? 

6. Smav tarihi henüz belli değilken dahi hukuki temelinin bulunmadığı'kamuoyunda dile 
getirilen ve bunun için dava açılan ve son olarak mahkeme kararıyla tamamen hukuki 
temeli olmadığı anlaşılan bir konuyla bağlantılı yapılan harcamaların yasal dayanağı 
olabilir mi? 

7. Bu projenin kamuoyuna duyurulmasından önce, konunun hukuki yönleriyle ilgili 
Bakanlığınızın ilgili Hukuk Müşavirlerinin görüşlerine baş vurulmuş mudur? 

8. Hukuk Müşavirleri, bu projenin mevcut yasalara uygun olup olmadığı konusunda nasıl 
bir görüş bildirmişlerdir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B .08 .0 .APK.0 .03 .05 .00-03/5"2^S ' 2 H\ /2003 
K O N U : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBNlMBaşkaıüığımn06.10.2()03tarihliveA.01.0.GNS.0.10.()0.02-2878sayılıyazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "Yoksul, zeki çocukların özel okullarda okutulması 
projesiyle ilgili yapılan hazırlıklara ilişkin" 7/1223 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. 07.09.2003 tarihinde yapılacağı önceden bildirilen 10 bin yoksul ve zeki çocuğun seçimiyle ilgili 
sınav için 60.000 adet soru kitapçığı, 200.000 adet başvuru formu, 200.000 adet sınav kılavuzu basılmış ve 
bunlar için toplam 38.000.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

3-4-5-6. Soru kitapçıklarının yurt genelinde dağıtımı 13 hat üzerinden yapılmaktadır. Danıştayın 
yürütmeyi durdurma karan vermesinden önce 4 hatta ait evrak gönderilmiş olup söz konusu evrakın 
gönderilmesi ve görevli personel için 7.602.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

7-8. Gelir düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarından başarılı olanların özel okullara yerleştirilmesi 
amacıyla öğrenci seçme sınavı yapılacağı, seçilecek 10.000 öğrencinin eğitim-öğretim ücretlerinin 
Bakanlığımızca karşılanması projesiyle ilgili Hukuk Müşavirliğinin görüşleri de alınmış olup bu proje; 

a) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri başlıklı İkinci 
Bölümünün V. Fırsat ve İmkân Eşitliği başlıklı 8'inci maddesinde; "Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve 
imkân eşitliği sağlanır. 

Maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim 
görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. 

Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır." hükmünde maddî 
imkânlardan yoksun başarılı öğrencilere gerekli yardımların yapılacağı, 

b) 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un Amaç başlıklı 
l'inci maddesinin; "Bu Kanunun amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî 
Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plân ve programlan doğrultusunda millî eğitim hizmetlerim yürütmek 
üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir." 
hükümlerinden de 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu hükümleri doğrultusunda görevlerinin 
düzenleneceği, 

c) Anayasa'nın 42'inci maddesinin yedinci fıkrasının "Devlet maddî imkânlardan yoksun başarılı 
öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar." 

hükümleri doğrultusunda maddî imkânları bulunmayan başarılı öğrencilerin özel okullarda öğrenim 
görmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. ^-* j 

Bilgilerinize arz ederim. ^.—-—-^ */\S*f~/L^^ 

^ 5 o ç . Dr. Hüseyin ÇELİK 

Millî Eğitim Bakanı 
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14. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, özel dershane ve öğrenci sayısına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1226) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı sayın Hüseyin 
Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arzederim. 

Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

1. Son on yılda özel dersanelere giden öğrenci sayısı, yıllar 
itibariyle kaç kişidir? 

2. Son on yıldaki özel dersane sayısı yıllar itibariyle nedir? 

« * 5 - £ ^ ^ 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ S'ZSS 3 /// /2003 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKIYE BUYUK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIGINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 06.10.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2878 sayıh yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROGLU'nun, "Özel dershane ve öğrenci 
sayısına ilişkin" 7/1226 esas numaralı yazdı soru önergesi incelenmiştir. 

Son on yılda yıllar itibariyle özel dershane sayısı ile bu dershanelere giden öğrenci 
sayılarını içeren çizelge ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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YILLARA GÖRE ÖZEL DERSHANE VE ÖĞRENCİ SAYILARI 

YILLAR 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

DERSHANE 
SAYISI 

952 

1.089 

1.274 

1.496 

1.664 

1.710 

1.759 

1.864 

2.002 

2.122 

ÖĞRENCİ SAYISI 

297.234 

317.217 

341.979 

379.463 

432.714 

433.847 

488.284 

523.244 

588.637 

606.522 
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15. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, idarî kademedeki bazı atamalara ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1229) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Saym, Hüseyin Çelik 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunda gereğini^ arz ederim. 
Saygılarımla. ^. 

18.09. 
Hüseyin 
Mersin Milletvekili ^ 

İktidarınızın ilk günlerinden başlayarak, Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli 
kademelerinde yoğun bir kadrolaşma çabası içine girdiğinizi görsel ve yazılı 
medyada yayımlanan haberlerden kaygıyla izlemekteyiz. Anayasamızın 42. 
maddesinde "eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, 
çağdaş bilim ve eğitim esaslanna göre, devletin gözetim ve denetimi altında 
yapılır." İbaresi yer almaktadır. 

1. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, milli eğitim müdürü, müdür 
yardımcısı ve şube müdürlerinden oluşan 11 kişinin Doğu ve Güneydoğu 
illerine sürgün edildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise, 11 yönetici 
öğretmenimiz hangi gerekçelerle görevlerinden alınmışlardır? 

2. Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Satılmış Çağlar'in 
"irticai düşünceyi yüreklendirecek tutum ve davranışlarda bulunduğu" ve 
Milli Eğitimin temel ilkelerine aykırı davrandığı" iddiasıyla hakkında 
soruşturma açıldığı ve soruşturma neticesinde Ankara dışmda 
görevlendirildiği doğru mudur? 

3. Bu şahsın Geçmiş yıllarda Sincan Milli Eğitim Müdürü iken bayan 
öğretmenlerin derslere baş örtüsü ile girmesine göz yumduğu iddiaları doğru 
mudur? Ankara Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine atadığınız Doğan 
İlhan'ın adının 2500 sahte diploma olayma karıştığı iddiaları doğru mudur? 
Bunun neticesinde herhangi bir soruşturma geçirmiş midir? 

4. Bu iddialar doğru ise, gerçekleştirdiğiniz bu atamalarla Cumhuriyetin temel 
niteliklerini tehdit eden, irticai faaliyetleri cesaretlendirici bu 
görevlendirmelerden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ 5li( 3 Ut /2003 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 06.10.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3078 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin ÖZCAN'ın, "İdarî kademedeki bazı atamalara ilişkin" 
7/1229 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe 
03.10.2000 tarih ve 24189 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle eklenen Ek-1'inci 
maddede; şube müdürü ve daha üst yöneticilerin 5. veya 6. hizmet bölgesi illerinde 2 yıl görev 
yapmak zorunda oldukları hükmü yer almaktadır. 

Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli yöneticilerden görev yeri değişikliği uygun 
görülenlerin atamaları bu hüküm çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

2-3-4. Satılmış ÇAĞLAR, 30.12.1992 tarihinde Sincan Üçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube 
Müdürlüğüne, 27.06.1994 tarihinde de aynı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne atanmıştır. Bu görevde 
iken, Sincan Belediye Başkanlığınca 13.04.1993 tarihinde yapılan memur alımı sınavında 
Kaymakamlık temsilcisi olarak görevlendirildiği komisyon görevi ile ilgili olarak Bakanlık 
müfettişlerince yapılan soruşturma sonucu hakkında kınama cezası teklifi getirilmiş olup idarî bir 
teklif getirilmemiştir. Ayrıca, Sincan Üçe Millî Eğitim Müdürü iken bayan öğretmenlerin derslere 
başörtüsü ile girmelerine göz yumduğu gerekçesiyle bir soruşturmaya da muhatap olmamıştır. 

Doğan İLHAN, Ankara Keçiören Üçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü iken 1991-
1992, 1992-1993, 1993-1994 öğretim yıllarında, Etlik Lisesinde okul dışı lise bitirme sınavları 
sonunda usulsüz olarak düzenlenen Diploma Almağa Hak Kazananlar Listesi ve diplomaları 
imzalayıp onayladığı ile ilgili olarak yapılan soruşturma sonucu idarecilik görevinin üzerinden 
alınması yönünde idarî teklif getirilmiş, idare mahkemesinin iptal karan gereğince şube müdürlüğü 
görevine iade edilmiş ve daha sonra şube müdürlüğü görevinden 25.01.2002 tarihinde isteğiyle 
ayrılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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16. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir-Gaziemir'in lise ihtiyacına ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1233) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr. 
Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla / 

V Ahmet ERSİN 
İzmir Milletvekili 

İzmir'in metropol ilçelerinden Gaziemir'in 1968 yılında yapılan 
ve halen 16 dersliği olan tek lisesi vardır. Bu lisenin öğrenci sayısı 
2650 olup, derslik sayısı yeterli olmadığından, öğrencilerin 550'si 
Sabiha Gökçen İlköğretim Okulunda ve 420' si ise Dokuz Eylül 
İlköğretim Okulunda öğrenim görmektedir. 

İlköğretim çağındaki çocuklarla, liseli gençlerin aynı okulda 
eğitim görmelerinin sakıncaları yanında, ilköğretim dersliklerindeki 
sıralarda, liseli gençlerin sağlıklı eğitim yapabilmeleri mümkün 
değildir. İTO ve İl Özel İdaresinin İlköğretim Okulu yapma 
girişimlerine karşılık, Bakanlığın lise yapma konusunda bir 
çalışması yoktur. 

1- Gaziemir'in bu günkü nüfus yoğunluğu ve öğrenci sayısına 
göre, bir liseye ihtiyacı olduğu bilindiği halde, Bakanlık olarak 
neden ilçeye yeni bir lise yapmıyorsunuz? 

2- Gaziemir Lise'sinde halen 1 hizmetli ve 1 memur görev 
yapmakta olup, 16 derslikli okulda hizmetin ve temizliğin 
aksamaması için, çoğu zaman öğretmenler aralarında para 
toplayarak, temizlikçi çalıştırmaktadırlar. Tüm okullarda aynı sorun 
yaşanmaktadır. 

Bu personel sayısıyla okullardaki işler sağlıklı biçimde 
yapılırmı?Personel sayısını arttırmayı düşünüyormusunuz? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.O5.0O-03/ $t6Z 3 K-l /2003 
KONU: Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGÎ : TBMM Başkanlığının 06.10.2003 tarihü ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1233-3151/11898 
sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in, "Îzmir-Gaziemir'in lise ihtiyacına 
ilişkin" 7/1233 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. İzmir'in merkez ilçelerinden olan Gaziemir ilçesinde Gaziemir Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, 
Kız Meslek Lisesi ve Ticaret Meslek Lisesi olmak üzere 4 ortaöğretim kurumu bulunmaktadır. 

Bahse konu, Gaziemir Lisesinde ikili öğretim yapılmakta olup öğrencilerinin bir kısmının 
zorunlu olarak yakın çevredeki Sabiha Gökçen İlköğretim Okulu ile 9 Eylül İlköğretim Okulundan iki 
yıldır yararlandığı bilinmektedir. 

Gerçekten ilçe yoğun göç alan ve nüfusu hızla artan ilçelerimizden biridir. Ancak, İzmir'in tüm 
merkez ilçelerinde olduğu gibi Gaziemir ilçesinde de okul yapımı için uygun arsa bulunamamaktadır. 
Buna rağmen yerel yönetim ve Millî Emlâk Müdürlüğü nezdinde arsa üretim çalışmaları 
sürdürülmektedir. Mülkiyeti Hazineye ah olan okul arsası veya arsaları bulunmamaktadır. Sadece 
mülkiyeti İl özel İdaresinde olan bir arsa vardır ve bu arsaya da ilköğretim kurumu yapılabilmektedir. 
Ancak, Hazine mülkiyetinde olan ve Bakanlığımıza tahsis edilerek imar plânlarmda lise yeri için 
ayrılmış arsalarda, valilik teklifleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarının yapımı sağlanabilmektedir. 

Gaziemir ilçesinde hazine mülkiyetinde arsa sıkıntısı çekildiğinden 2004 yılında özel İdare 
yatırımı kapsamında yapılacak 18 derslikli, lise olarak hizmet vermesi sağlanacak okul binasının inşaatı 
tamamlandığında ilk ve orta öğretimde sınıf mevcutlarında gözle görülür bir rahatlama olacaktır. 

Ayrıca, son üç yılda izmir iline 8 lise yaptırılmış, 1 lise, 2 spor salonu ve 1 pansiyon binası 
inşaatı da devam etmektedir. 

Bakanlık olarak, bütün illerimizde imkânlarımız oranında en iyi eğitim hizmetini sunabilmek 
için, bu alanda yıllardan beri artarak süregelen sorunların üstesinden zamanla geleceğimiz inancıyla 
çalışmalarımızı kesintisiz olarak devam ettirmekteyiz. 

2. 2003 Malî Yılında Bakanlığımız okul ve kurumlarının personel ihtiyacının karşılanmasına 
ilişkin olarak sadece 20.000 boş öğretmen kadrosuna atama izni verilmiştir. Bu nedenle okul ve 
kurumlarımızın öğretmen dışındaki personel ihtiyacı karşılanamamıştır. 2004 yılında boş kadrolarımızı 
kullanma izni verildiğinde gerekli işlem yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^'^y/^^j^ 

v__—-ÖÖ'çTDr. Hüseyin Ç^LİK 
Millî Eğitim Bakanı^) 
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17. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da anadolu lisesi binasına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1249) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz 
ederim.O£.!û4Qo3 

Ardahan Milletvekili 

01.11.2001 tarihinde inşaatı biten, Ardahan Valiliğince Ardahan Meslek Yüksek Okuluna 
tahsis edilen İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait Anadolu Lisesi binasına 2003 yılı Temmuz 
ayında Ardahan Valiliğinin Bayındırlık Bakanlığı aracılığı ile yapmış oldukları 
incelemeler sonucunda depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile kullanılamaz raporu 
verilmiştir. 

1- Eğitimde sonuncu olan Ardahan'da, maliyeti 300 Milyar TL'yi bulan bu binamn depreme 
dayanıklı olup olmadığı hangi sebeplerden dolayı araştırılmamış, bina neden 
incelenmeden teslim alınmıştır? 

2- Ardahan Valiliği tarafından teslim almdığı 01.11.2001 tarihinden 2003 yılı temmuz ayma 
kadar geçen sürede, depreme dayanıklılığı incelenmeden niçin bu zamana kadar 
bekletilmiştir? Bu duruma sebebiyet veren ilin mülki amiri Ardahan Valisi Mustafa 
YİĞİT hakkında görevi ihmal suçundan soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/5£S9- 3 /1(/2003 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :TBMM Başkanlığının 14.10.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1249-
3179/12021 sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Saym Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan'da Anadolu Lisesi binasına 
ilişkin" 7/1249 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ardahan valiliğince yaptırılan inceleme sonucu; 

a) Soru önergesine konu binanın Ardahan Merkez Rekabet Kurumu Lisesi binası 
olduğu ve Valilikçe 29.07.1999 tarihinde ihale edildiği, Kontrol ve denetim işlerinin Ardahan 
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce yürütüldüğü ve 12.10.2000 tarihinde geçici kabulünün 
01.11.2001 tarihinde ise kesin kabulünün yapılmış olduğu, 

b) Söz konusu bina geçici olarak yüksek okul yurdu olarak kullanılmakta iken, 
Bakanlığımızın 2003/29 sayılı Genelgesi gereğince, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 
görevlendirilen heyet tarafından deprem risk etüdünün yapıldığı; bunun sonucunda bina 
zemininin sağlam olmaması, kiriş ve döşemelerdeki çatlak ile beton mukavemetinin düşük 
çıkması nedeniyle, yapının tahliye edilerek detaylı incelenmesi gerektiğinin belirtildiği, 

c) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün kontrollüğü altında yaptırılan inşaatların ilgili 
mevzuat ile ilim ve fen kurallarına uygunluğu ve muhtemel risklere karşı dayanıklılığının 
denetiminin, görevlendirilen teknik personel tarafından yapılmakta olduğu, 

d) Görevlendirilen teknik heyetin raporu doğrultusunda binanın tahliye edilerek detaylı 
incelettirilmesi için binayı geçici olarak kullanan Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne durumun 
bildirildiği, bunun üzerine ilgili Rektörlükçe Atatürk Üniversitesine 29.09.2003 tarih ve 1975 
sayılı yazıyla müracaat edilerek, yurt binasının detaylı incelenmesi talebinde bulunulduğu 

anlaşılmış olup yapılan inceleme sonucunda binanın takviye projesini gerektirmesi ya 
da kullanılamaz olduğunun anlaşılması durumunda, sorumlular hakkında gerekli hukukî 
işlemler yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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18. - İstanbul Milletvekili Kemal Küıçdaroğlu'nun, rektörlerle ilgili bir beyanına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1251) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan sayın Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arzederim. 

<$fcllfl4j 
Kemal K I L I Ç D A R O Ğ L U 
İstanbul Milletvekili 

1. Kastamonu'da bir fabrikanın açılış töreninde "Bu ülkenin şu 
andaki hükümetini en çirkin şekilde, edebe s ığmayacak 
şekilde eleştirme yetkisini kendisinde bulan rektörler var bu 
ülkede. Ama bizim edebimiz, aldığım edep onlara aynı dille 
cevap vermeyi engelliyor" demektesiniz. Bu rektörler kimlerdir? 

2. Medya bu beyanınızı, "bilim insanlarını edepsizlikle suçlama" 
olarak verdi. Siz de bu kanıda mısınız? 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.O8.0.APK.0.03.O5.O0-03/ &Z<-0- 3 11[ /2003 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başkanlığının 14.10.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1251-
3188/12033 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 16.10.2003 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-243-14/4609 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Kastamonu ilinde bir 
fabrikanın açılış töreninde yapılan konuşmaya ilişkin Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve 
kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenen 7/1251 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

1-2. Türkiye Büyük Millet Meclisi îçtüzüğü'nün 96'ncı maddesinde; "Soru; kısa, 
gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları 
içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, 
Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hakkında bilgi istemekten ibarettir..." 
denilmektedir. 

Soru önergesindeki soruların kişiliğe ilişkin ve medyanın bu konuyu ifade ediş 
şeklinin de kişisel bir görüşün ileri sürülmesinden ibaret olduğu düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
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19. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, bazı sosyal tesislerin satılacağı iddialarına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1252) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı 

olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. Saygılarımla. 

/ İHuseyin ÖZCAN 
/ / M e r s i n Milletvekili 

13.05.2003 tarih 7/517 esas nolu yazılı soru önergeme 09.06.2003 tarihinde 

verdiğiniz yanıtta "Kamu kurum ve kuruluşları, yürürlükte bulunan Bütçe Kanunu ve 

uygulanmakta olan tasarruf tedbirleri nedeniyle, genel bütçe kaynaklarından sosyal 

tesis hizmet binası yaptı ramamaktad ir. Mersin ilinde yeni bir öğretmen evi yapılması 

2003 yılı için planlanmamıştır.", ve "öğretmen evleri ve diğer sosyal tesislerin yeniden 

yapılandırılmasına dönük mevzuat çalışmalarına devam edilmekte olup..." demiş idiniz. 

1. Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurduğu satışa çıkarılacak tesisler 

bölümünde Milli Eğitim Bakanlığına Ait sosyal tesislere de yer verildiği 

iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu girişim bilginiz dahilinde mi yapılmıştır? 

2. Yoksa yukarda ki ifadelerinizde belirttiğiniz, tasarruf tedbirleri ve yeniden 

yapılandırmadan kastınız bu tesislerin birilerine menfaat sağlamak amacıyla 

elden çıkarılmasını mı hedef alıyordu? 

3. 1981 yılından beri öğretmen evi aidatı olarak eğitim emekçilerimizin 

maaşlarından yapılan kesinti toplamı ne kadardır? 

4. Binlerce eğitim emekçimizin maaşlarından yıllardır yapılan keseneklerle 

kurulmuş olan öğretmen evlerini hangi mantıkla satacaksınız? Bunu kendi 

vicdanınızda nasıl açıklayacaksınız? 
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T.C. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.O.03.05.00-03/ ÇfSİ 3 /U /2003 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :TBMM Başkanlığının 14.10.2003 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1252-
3118/11726 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin ÖZCAN'm, "Bazı sosyal tesislerin satılacağı 
iddialarına ilişkin" 7/1252 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. Maliye Bakanlığının internet sitesinin satışa çıkarılacak tesisler bölümünde konu 
edilen Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesislerden; 

a) Muğla-Datça Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisi Kültür ve Turizm Bakanlığına 
devredilmiştir. 

b) İzmir Seferihisar ve Yenifoça Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisi ile Tekirdağ 
Kumbağ Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisi "Acil Eylem Plâm" dahilinde Özelleştirme İdaresi 
tarafından Hükümet Programına bağlı olarak satış kapsamına alınmıştır. 

Ülkemizde, Devlet organlarının ve idare makamlarının bütün işlemleri yargı 
denetimine açık olup Bakanlığımızca tesis edilen işlemlerde, başta Anayasa'mız olmak üzere 
bütün kanunlarımızın hükümlerine uygunluk konusunda gerekli hassasiyet gösterilmekte ve 
bunun gereği olarak kamu yararı esas alınmaktadır. Bunun dışındaki yorum ve yakıştırmalar iyi 
niyetle bağdaştınlamamaktadır. 

3. Öğretmen evlerine üye olan öğretmenlerden, öğretmen evi yönetim kurulunca alınan 
karar gereğince, aylık aidat alınmakta ve bu aidatlar öğretmen evi için kullanılmaktadır. 

4. Öğretmen evlerinin özelleştirilmesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal etmiş bir 
konu bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. , ^y^Pj&£~^ 

Doç. Dr. Hüseyin ÇJELİK 

Millî Eğitim Bakanı 

- 3 2 2 -



T.B.M.M. B : 15 6 . 1 1 . 2003 0 : 3 

20. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, BDDK tarafından el konulan bankaların mal varlık
larına ve yöneticilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in 
cevabı (7/1261) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. Abdüllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 08.10.2003 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

Bugüne kadar BDDK'nın el koyduğu bankaların mal varlıklarına ihtiyati tedbir karan 
konulan sahip ve yöneticilerinin isimleri nedir? El konulan bankaların hangilerinin 
sahip ve yöneticilerine yurtdışına çıkma yasağı getirilmiştir? Bu isimler arasında 
tedbir ve yasak kararlan kaldınlanlar bulunmakta mıdır? 
Toprakbank'm sahibi ve yöneticileri hakkında alman malvarlıklanna ihtiyati tedbir 
konulması karannın, BDDK'nın 6 ay içinde dava açmadığı için kaldınldığı iddiası 
doğru mudur? Bu iddia doğru ise: 

a- BDDK görevini ihmal etmiş olmakta mıdır? 
b- Böyle bir ihmalin saptanması durumunda, BDDK yöneticileri hakkında 

mevzuatın hangi hükmüne göre işlem yapılacaktır? 
Toprakbank örneğinde olduğu gibi, BDDK tarafindan süresi içinde dava açılmadığı 
için malvarlığına getirilen ihtiyati tedbir karannın kaldınldığı başka banka sahip ve 
yöneticileri de bulunmakta mıdır? 
İmar Bankası'nın banka sahip ve yöneticilerinin 2499 sayılı SPK Kanunu ve ilgili 
tedbirleri gereğince repo, ters repo gibi menkul kıymet alım-satımına ilişkin aracılık 
yetkisi almadan, kanuna aykın bir şekilde, basmda ve televizyonlarda ilan yererek 
halktan karşılıksız para topladığı ve bu işlemle ilgili SPK'ya ve devlete karşı yapması 
gereken kanuni yükümlüklerden kaçındığı ortaya çıkmıştır. 

İmar Bankası'nın ruhsata tabii kanuni olmayan bu işlemlerine göz yuman, 
ilanlarını görmezden gelen SPK Başkanı ve Yöneticileri hakkında kanuni bir işlem 
yapılması düşünülmekte midir? 

T . C . 
D E V L E T B A K A N L İ Ğ İ V E 

B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 

S A Y I :B .02 .0 .001 / 0 1 - 3 3 4 2 O î / M / 2 0 0 3 

K O N U : 7 / 1261 -3207 e s a s sayı l ı 
yazı l ı so ru öne rges i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ :14.10.2003 tarih ve A .01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02-7 /1261-3207 /12139 sayı l ı yazınız. 

İstanbul Mil letvekil i Sayın Emin Ş İRİN taraf ından tevc ih edi len 7 /1261-3207/12139 
esas sayılı yazı l ı soru önerges in in cevabına il işkin o larak Bankacı l ık Düzen leme ve 
Dene t l eme K u r u m u Başkanl ığ ı 'n ın 31 .10.2003 tar ih ve BDDK.2003 .01 .K İK .1 -12687 sayılı 
yazısı ile S e r m a y e Piyasası Kuru lu Başkanl ığı 'n ın 31 .10 .2003 tar ih ve KÖB/385 -14353 
sayı l ı yazısı ve ekler i i l işiktedir. 

Bi lgi lerinize arz eder im. 

•—a-~7 

Doç.Dr.Abdül lat i f Ş E N E R 
Devlet Bakan ı ve B a ş b a k a n Yard ımcıs ı 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi) 

SAYI :BDDK2003.01.KÜeM2t#3> 3 1 EKİM 2003 
KONU: Soru önergeleri 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: 14.10.2003 tarih ve B.02.0.001/(01)3165 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Emin 
ŞÎRİN'in yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunduğu 7/1261-3207 sayılı soru önergesinde yer alan hususlardan 
Kurumumuzu ilgilendirenlere ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

1-2-3) 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasında 
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Kurum) bir bankanm; anılan maddenin (2) 
numaralı fıkrası kapsamında almması istenen tedbirleri kısmen ya da tamamen almadıgmı, bu 
tedbirlerin kısmen veya tamamen alınmış olmasına rağmen mali bünyesinin güçlendirilmesine 
imkan bulunmadığını ya da mali bünyesinin bu tedbirler alınsa dahi güçlendirilemeyecek 
derecede zayıflamış olduğunu, yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremediğini, bu madde 
hükümlerinin uygulanmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca (Kurul) 
belirlenecek değerleme esasları çerçevesinde yükümlülüklerinin toplam değerinin varlıklarının 
toplam değerini aştığım, faaliyetine devamının mevduat sahiplerinin haklan ve mali sistemin 
güven ve istikran bakımından tehlike arz ettiğini tespit ettiği takdirde Kurul en az beş üyesinin 
aynı yönde oyuyla alman kararla temettü hariç ortaklık haklan ile bankanın yönetimini Fona 
devretmeye...yetkili..." olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, anılan Kanunun 14 üncü 
maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Ulusalbank T.A.Ş., Milli Aydm Bankası T.A.Ş., 
Demirbank T.A.Ş., Sitebank A.Ş. ve Yaşarbank A.Ş.'nin hisselerinin tamamı, yönetim ve 
denetimleri Fona devredilmiştir. 

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan 
bankaların mali bünyelerindeki zayıflama ve bunun sonucunda gerçekleştirilecek işlemlere 
ilişkin hükümlerin yanı sıra, anılan maddenin (4) numaralı fıkrasında "Kurum bir bankanın 
yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte elinde 
bulunduran ortaklatın, banka kaynaklanın bankanın emin şekilde çalışmasını tehlikeye 
düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı olarak kendi lehlerine kullandıklan veya bankayı bu 
suretle zarara uğrattıklannı tespit ettiği takdirde Kurul, en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla 
alman kararla bunlann temettü hariç ortaklık haklan ile bankanm yönetim ve denetimini Fona 
devretmeye yetkili..." olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, anılan Kanunun 14 üncü 
maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralannda belirtilen hususlann birlikte gerçekleşmesi 
sonucunda, Etibank A.Ş., Yurtbank A.Ş., Baymdırbank A.Ş., Bank Kapital T.A.Ş., EGS Bank 
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A.Ş., Sümerbank A.Ş., Egebank A.Ş., İktisat Bankası T.A.Ş., Toprakbank A.Ş., Esbank T.A.Ş., 
Kentbank A.Ş. ve Pamukbank TAŞ.'nin hisselerinin tamamı, yönetim ve denetimleri Fona 
devredilmiştir. (Türk Ticaret Bankası A.Ş., Bank Ekspres A.Ş. ve Interbank A.Ş. mülga 3182 
sayılı Bankalar Kanunu uyarınca Fona intikal etmiştir.) 

Anılan Kanunun 14 üncü maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarına istinaden Fona 
devredilen bankalann doğrudan ve dolaylı hakim ortaklanm gösteren tablo aşağıda 
verilmektedir. 

Banka Adı: 
Sümerbank A.Ş. 

YurtbankA.Ş. 

Egebank AŞ. 

Esbank T.AŞ. 

Etibank A.Ş. 

Bank Kapital T.A.Ş. 
iktisat Bankası T.AŞ. 

EGS Bank A.Ş. 
Kentbank AŞ. 
Bayındırbank A.Ş. 
Toprakbank AŞ. 

Pamukbank T.AŞ. 

Doğrudan ve Dolaylı Hakim Ortaklar: 
Hayyam GARİPOGLU, Kasım GARİPOGLU, Handan GÜLEÇ, lpeks İpi. 
Teks. San. A.Ş., Akmaya San. AŞ., Amasya Teks. San. A.Ş., Toros 
Biracılık AŞ. 
Balkaner Tur. İnş. Dan. Tic. A.Ş., Derby Lastik Fab. A.Ş., Üçem Taah. Tic. 
San. Yat Konsor. AŞ., Ada İnş. San. ve Tic. AŞ., Ali Avni BALKANER, 
Muzaffer Hakan BALKANER, Fatma Pelin BALKANER 
Yahya Murat DEMİREL, Otomob. Ve Tic. AŞ., Üniv. Yat Hold. A.Ş., Md 
Hold. A.Ş., Erdem Dış Tic. AŞ., Era Finans Fact AŞ., Ege Finans Hold. 
AŞ. 
M. Yavuz ZEYTİNOGLU, Zeliha ZEYTİNOĞLU, Zeytinoğlu Hold. A.Ş., 
Eston A.Ş., Petsa A.Ş., Entil AŞ., Estrans AŞ., Tektar AŞ., Bimhol A.Ş. 
Dinç BİLGİN, Onay Şevket BİLGİN, Güler BİLGİN, Medya Hold. AŞ., 
Medya Sabah Hold. A.Ş., Bilgin Hold. A.Ş., Zafer MUTLU 
Mahmut CEYLAN, Ceylan İnş. Taah. İth. İhr. Ltd. Şti., Ceylan Hold. AŞ. 
Avrupa ve Amerika Hold. AŞ., Erol AKSOY, İnci AKSOY, Stavriniya 
Melek AKSOY, Eda Deniz AKSOY, Kerim Kaya AKSOY 
EGS Hold. AŞ. 
Süzer Hold. AŞ., Mustafa SÜZER 
Bayındır İnş. A.Ş., Bayındır Hold. AŞ. 
Toprak Sen. Ve Tur. İşi. San. ve Tic. A.Ş., Toprak Kağıt San. A.Ş.,Topr. 
Seramik ve İnş. Malz. Paz. Ve Tic. AŞ., Toprak İnş. Tic. San. A.Ş., Toprak 
Seramik Gıda A.Ş., Halis TOPRAK, Ahmet TOPRAK, Mehmet TOPRAK 
Avor İnş. A.Ş., Çukurova Hold. AŞ., End. Hold. A.Ş., Sınai ve Mali Yat 
AŞ., Çukuro. İth ve İhr. A.Ş., Genel Den. AŞ., Karamko A.Ş., M. Emin 
KARAMEHMET 

4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasının (b) 
bendinin (ba) alt bendi uyarınca, Fon anılan Kanunun aynı maddesinin (4) numaralı fıkrası 
hükümlerine göre temettü hariç ortaklık haklan ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen 
bankanın, bu fıkrada belirtilen şekilde kullanılan kaynaklarının veya uğradığı zarann, vereceği 
süre içinde iade veya tazmin edilmesini... istemeye, (bb) alt bendi hükümleri uyannca yönetim 
ve denetimi doğrudan veya dolaylı olarak, tek basma veya birlikte elinde bulunduran ortaklan 
ile tüzel kişi ortaklannm sermayesinin yüzde onundan fazlasma sahip gerçek kişi 
hissedarlanndan kendilerine, eşlerine veya velayet altındaki çocuklanna ait taşınmaz mal ve 
iştiraklerini, haczi caiz olan taşınır mali hak ve alacaklanm ve menkul kıymetlerini ve her türlü 
kazanç ve gelirleri ve aynca bildirimden önceki iki yıl içinde ivazlı veya ivazsız olarak iktisap 
ettikleri veya devrettikleri taşınmaz mal, haczi caiz taşınır mal, hak, alacak ve menkul 
kıymetlerini gösterir birer mal beyannamesi vermelerini istemeye; (be) alt bendi hükümleri 
uyannca ise, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte 
elinde bulunduran ortaklannm malvarlıklan üzerine teminat aranmaksızın ihtiyati tedbir, 
ihtiyati haciz kararları ve ilgililerin yurt dışında çıkmasına yasaklama dahil, alacaklılann 
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menfaati için zorunlu olan her türlü muhafaza tedbirinin alınmasını ilgili mahkemeden 
istemeye yetkilidir. 

Bu çerçevede, anılan Kanunun 14üncü maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkraları hükümleri 
uyannca Fona devredilen bankalann hakim ortaklarının kendi lehlerine kuUandıklan banka 
kaynaklannm veya bu suretle uğranılan zarann Kanunda belirtilen süreler içerisinde iade-
tazmin edilmesi istenmiş, verilen süreler içerisinde iade-tazmin edilmemesi üzerine, 4389 sayılı 
Bankalar Kanununda 4672 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğe kadar ilgililer hakkında yasal 
süreler içinde iade-tazmin davalan açılmış, 4672 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
ise doğrudan 6183 sayılı Kanun hükümleri uyannca gerekli yasal işlemler kanuni süresi içinde 
başlatılmıştır. 

Bu çerçevede, 4672 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 29.05.2001 tarihine kadar (mülga 
3182 sayılı Bankalar Kanununa istinaden Fona intikal eden bankalar dışında) 4389 sayılı 
Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) ve (4) numaralı fikralanna istinaden Fona 
devrolan bankalara ilişkin olarak iade-tazmin davalan yasal süresi içinde açılarak gerekli tüm 
yasal işlemler gerçeldeştirilmiştir. 4672 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda Fona 
devredilen bankalara ilişkin 6183 sayılı Kanun hükümleri uyannca işlem yapma yetkisi Fona 
tanınmış olup, 4389 sayılı Bankalar Kanununda 4672 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 
sonucunda 15 inci maddenin (7) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan "Hisseleri kısmen 
veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı 
olarak tek basma veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının veya yöneticilerinin banka 
kaynaklarım ve varlıklarım kullanmak suretiyle veya başkaca dolanlı işlemlerle edindikleri 
veya bu suretle üçüncü kişilere edindirdikleri para, ma/-l her türlü hak ve alacakların temininde 
kullanılan banka kaynaklan ve varlıklan nedeniyle doğan alacağın Fon alacağı sayılacağı ve bu 
alacaklar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri 
uygulanacağı..." hükümleri doğrultusunda, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin (3) ve (4) 
numaralı fikralanna istinaden 15.03.2001 tarihinde Fona devrolan İktisat Bankası T.A.Ş. ve 
akabinde devrolan EGS Bank A.Ş., Bayındırbank A.Ş., Kentbank A.Ş. ve Toprakbank A.Ş.'nin 
yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran 
ve lehlerine kuUandıklan Banka kaynaklarını iade ve tazmin talebine rağmen ödemeyen Banka 
eski ortaklan hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri uyannca gerekli yasal işlemler 4389 sayılı 
Bankalar Kanununda belirtilen yasal süreler içerisinde başlatılmıştır. Fon tarafından 4389 sayılı 
Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) ve (4) numaralı fikralanna istinaden Fona 
devredilen bankalann hakim ortaklan aleyhine açılan davalar ve yasal takip süreçleri esnasmda 
ilgili mahkemelerden yurtdışına çıkışlarının yasaklanması dahil gerekli tüm tedbirlerin alınması 
istenmekte, ilgili mahkemelerin kararlan sonucunda söz konusu tedbirler ve/veya yurtdışına 
çıkış yasaklan kaldınlabilmekte, ancak yine Fon tarafından söz konusu kararlara itiraz 
edilmektedir. 

Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu uyannca hisse senetleri ile yönetim ve denetimi Fona 
intikal eden bankalann hakim ortaklanndan olan alacaklar için de 6183 sayılı Amme 
Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip işlemleri de aynca 
başlatılmıştır. 

Diğer taraftan, 31.01.2002 tarih ve 24657 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4743 sayılı 
"Malî Sektöre Olan Borçlann Yeniden Yapılandınlması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun" hükümleri uyannca 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü 
maddesinin (3) ve (4) numaralı fikralanna istinaden Fona devrolan Bank Kapital T.A.Ş., 
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Bayındırbank A.Ş. ve Pamukbank T.A.Ş. hakim ortaklan ile Finansal Yeniden Yapılandırma 
Sözleşmeleri imzalanmıştır. Yapılan protokoller uyarınca, protokollerin yürürlükte olduğu süre 
içerisinde, alman tedbirlerin ve yurtdışına çıkış yasaklarının kaldırılması hususları ise 4389 
sayılı Bankalar Kanununda verilen yetkiler çerçevesinde ayrıca değerlendirilmiştir. 

Diğer taraftan, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 17 nci maddesinin (1) numaralı 
fıkrasında; bir bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, 
genel müdür yardımcıları ve imzalan bankayı ilzam eden memurlannın kanuna aykın karar ve 
işlemleriyle bankanın iflasına neden olduklarının tespiti halinde, bankaya verdikleri zararlarla 
sınırlı olarak bunların şahsi sorumluluklan yoluna gidileceği, Kurul karanna istinaden ve Fonun 
talebi üzerine şahsen iflaslarına mahkemece karar verilebileceği, bu karar ve işlemler bankanın 
yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek basma veya birlikte elinde bulunduran 
ortaklara menfaat temini amacıyla yapıldığı takdirde, menfaat temin eden ortaklar hakkında da 
temin ettikleri menfaat üzerinden aynı hükmün uygulanacağı, (2) numaralı fıkrasında bu 
maddenin, 14 üncü maddenin (3), (4) ve (S) numaralı fikralan gereğince temettü hariç ortaklık 
haklan ile yönetim ve denetimi veya hisseleri Fona devrolunan bankaların bu maddenin (1) 
numaralı fıkrasında sayılan ortaklan ile anılan maddenin (4) numaralı fıkrasında belirtilen 
işlemler ile (3) numaralı fıkrasının uygulanmasına neden olan işlemlerde sorumluluğu bulunan 
ve bu maddenin (1) numaralı fıkrasında sayılan banka görevlileri hakkında da bankanın iflası 
aranmaksızın uygulanacağı, (3) numaralı fıkrasında; 14 üncü maddenin (S) numaralı fıkrasının 
(b) bendindeki mal beyannamesi ve muhafaza tedbirlerine ilişkin hükümlerin bu maddede de 
kıyasen uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Bu çerçevede, hisseleri ile birlikte yönetim ve denetimi Fona devredilen bankaların, 
Bankalar Yeminli Murakıplan tarafından düzenlenen Raporlar ile kanuna aykın karar ve 
işlemleri tespit edilen 4389 sayılı Bankalar Kanununun 17 nci maddesinde sayılan eski 
yöneticileri hakkında, ilgili raporlar Fona intikal ettikçe şahsi iflas davalan açılmakta, mal 
beyannamesi talep edilmekte, malvarlıklan üzerine her türlü muhafaza tedbirinin alınması ve 
yurtdışına çıkışlarının yasaklanması amacıyla ilgili mahkemelere başvurulmaktadır. 

Bu kapsamda, 30.11.2001 tarihinde Fona devredilen Toprakbank A.Ş.'nin, yönetim ve 
denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak, tek basma veya birlikte elinde bulunduran 
ortaklarından aynı tarihte Fon tarafından mal beyannameleri talep edilmiş, malvarlıklan üzerine 
ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz kararlan ile ilgililerin yurtdışına çıkmasını yasaklama dahil zorunlu 
olan her türlü muhafaza tedbirinin alınması ilgili mahkemeden talep edilmiştir. Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulunun 06.05.2002 tarih ve 303 sayılı Kararıyla, anılan 
Bankanın, Fona devirden önce yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak, tek basma 
veya birlikte elinde bulunduran ortaklannın, Bankalar Yeminli Murakıplannca düzenlenen 
11.03.2002 tarih, R-6, 5, 4 sayılı Rapora göre kullandıkları belirlenen Banka kaynağını 10 gün 
içerisinde iade veya tazmin etmesi talep edilmiş, söz konusu talebe olumlu cevap verilmemesi 
üzerine yine anılan Kurulun 22.05.2002 tarih ve 333 sayılı Karan ile Toprakbank A.Ş.'nin 
yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte elinde 
bulunduran ve kendi lehlerine kullandıklan tespit edilen banka kaynaklannı iade veya tazmin 
talebine rağmen ödemeyen Toprak Kağıt San. A.Ş., Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri San. 
ve Tic. A.Ş., Toprak Seramik ve inşaat Malzemeleri Paz. ve Tic. A.Ş., Toprak İnşaat Tic. ve 
San. A.Ş., Toprak Seramik ve Gıda A.Ş., Halis TOPRAK, Ahmet TOPRAK ve Mehmet 
TOPRAK hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri uyannca ihtiyati haciz dahil gerekli tüm yasal 
işlemler yasal süresi içerisinde Fon tarafından başlatılmıştır. 

Diğer taraftan, Bankalar Yeminli Murakıplannca düzenlenen Raporlarda kanuna aykın 
karar ve işlemleri tespit edilen ve söz konusu karar ve işlemlerden dolayı sorumlu olduklan 
belirtilen Toprakbank A.Ş. yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, 
genel müdür yardımcılan ve imzası bankayı ilzam eden memurlanndan 18'i hakkında ilgili 
raporlann Fona intikalini müteakip 4389 sayılı Bankalar Kanununun 17 nci maddesi hükümleri 
uyannca şahsi iflas davalan açılmış ve gerekli yasal tedbirler alınmıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Engin AKÇAKOCA 
Başkan 
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Başbakanlık 
Sermaye Piyasası Kurulu 

SAYİ :KÖB/3B5- 4 4 3 5 3 

KONU: 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: 14.10.2003 tarih ve B.02.0.001/01.3165.sayılı yazınız 

İlgi yazınız ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği'nin 

14.10.2003 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1261-3207/12139 sayılı yazısı ekinde yer 

alan İstanbul Milletvekili Sn. Emin ŞİRİN tarafından verilen soru önergesi Kurulumuza 

gönderilmiştir. Soru önergesinin 4. maddesinde yer alan ve Kurulumuzu ilgilendiren 

İmar Bankası TAŞ.'ne ilişkin görüşümüz aşağıda sunulmaktadır. 

I- BDDK tarafından Bankanın bankacılık yapma ve mevduat kabul etme 
izni kaldırılmıştır 

04.07.2003 tarih ve 25158 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 3.7.2003 tarih ve 1085 sayılı 

karan ile, yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremeyen, alınması istenen tedbirleri 

almayan, faaliyetine devamı mevduat sahiplerinin haklan ve mali sistemin güven ve 

istikran bakımından tehlike arz eden Türkiye İmar Bankası TAŞ.'nin (Banka/İmar 

Bankası) bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldınlmasına, 4389 

sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 

karar verilmiştir. 

I I - Bankanın herhangi bir sermaye piyasası faaliyetinde bulunma yetkisi 
yoktur 

Kurulumuzun 4.1.1985 tarihli toplantısında alınan karar ile Bankaya "Borsa Üyelik 

Belgesi" verilmiştir. 

Bankanın Borsa işlemlerinin gereken özen içinde yürütülüp yürütülmediği, hesap 

kayıt ve belgelerinin düzenli tutulup tutulmadığı ve konusu suç teşkil edecek fiillerinin 

bulunup bulunmadığı hususlarında yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 11.9.1990 

ANKARA 

3^/10/2003 
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tarih ve 1-8/38-7 sayılı denetleme raporunda; Bankanın İMKB eski temsilcisi Erol 

ULUDOĞAN'ın yaptığı usulsüzlüklerin ortaya çıktığı 31.10.1989 tarihinden itibaren 

İMKB'deki hisse senedi aracılık faaliyetlerini bütünü ile durdurduğu, borsa temsilcilerini 

geri çağırdığı ve borsadaki bürosunu kapattığı, Bankanın aracılık faaliyetinde 

bulunabilmek için Borsa Bankerliği Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin 14. 

maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde yer alan tt....Bu birim için yeterli mekan, donanım 

ve personelin sağlanmış, aracılık işlemleriyle ilgili olarak ortaya çıkabilecek rizikolara 

karşı gerekli önlemlerin alınmış ve sağlıklı bir muhasebe, kayıt ve belge düzeninin 

kurulmuş olması," şartlarını yitirdiği tespitlerine yer verilmiştir. 

Konuyu görüşen Kurul Karar Organı, 25.10.1990 tarihli toplantısında Borsa 

Bankerliği Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmelikln 14. maddesinde sayılan şartlan 

yitirdiği saptanan İmar Bankasının araalık faaliyetlerinin durdurulmasına ve Borsa üyelik 

belgesinin iptal edilmesine karar vermiştir (EK.1). Bu husus 22.11.1990 tarih ve DEDA-

10/1178-5229 sayılı yazımız (EK.2) ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na, 16.11.1990 

tarih ve DEDA-10/1128-5103 sayılı yazımız (EK.3) ile Bankaya ve 16.11.1990 tarih ve 

DEDA-10/1127-5102 sayılı yazımız (EK.4) ile İMKB Başkanlığına bildirilmiştir. 

Banka tarafından, Borsa üyeliğinin iptali ve aracılık faaliyetinin durdurulmasına 

ilişkin 16.11.1990 tarih ve DEDA-10/1128-5103 sayılı Kurul işleminin iptali istemiyle 

Kurulumuz aleyhine açılan dava sonucunda; ilk olarak Ankara 2. İdare Mahkemesi 

tarafından 3.10.1991 tarih ve E.91/144, K.91/1584 sayılı karar ile davanın kabulüne 

karar verilmiş, ancak anılan karar, Danıştay 10. Dairesinin 22.2.1994 tarih ve 

E. 1992/2567 ve 94/748 sayılı karan ile bozulmuştur. Dosya tekrar ilk derece mahkemesi 

tarafından incelenmiş olup, Ankara 2. İdare Mahkemesi'nce davanın reddi yolunda 

verilen 6.10.1995 tarih ve E.1995/1274, K.1995/1313 sayılı kararının davacı Banka 

tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay 10. Dairesince verilen E. 1996/232, 

K. 1996/7976 sayılı ve 28.11.1996 tarihli karar ile temyiz isteminin reddine ve Ankara 2. 

İdare Mahkemesince alınan kararın onanmasına hükmedilmiştir. Davacı Banka 

tarafından Danıştay 10. Dairesi nezdinde, Dairenin anılan kararının düzeltilmesine ilişkin 

yapılan talep ise, Yüksek Mahkeme'nin 18.9.1997 tarihli karan ile reddedilmiştir. 

İmar Bankasının repo ve ters repo yetki belgesi alma müracaatı ise, Menkul 

Kıymetlerin Geri Alma ve Satma Taahhüdü İle Alım Satımı Hakkındaki Seri:V, No:7 

Tebliğinin 4. maddesinde belirtilen ön şarta sahip olmaması nedeniyle işleme 
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alınmayarak, Kurulumuzun 5.11.1992 tarihli toplantısında reddedilmiştir (EK.5). Alınan 

karar 18.11.1992 tarih ve İDİD/2153 sayılı yazımız ile Bankaya bildirilmiştir (EK.6). 

Sonuç olarak, İmar Bankasının 25.10.1990 tarihinden itibaren Kurulumuzun yetki 

ve izni dahilinde herhangi bir sermaye piyasası faaliyetinde bulunma yetkisi 

bulunmamaktadır. 

Sermaye piyasası faaliyetinde bulunma yetkisini haiz kuruluşlar Sermaye Piyasası 

Kurulu ve İMKB'nin web sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmakta olup, İmar Bankasının 

herhangi bir sermaye piyasası faaliyetinde bulunma yetkisinin olmadığı söz konusu web 

sayfasındaki yetkili kurumlara ilişkin listelerin incelenmesi ile anlaşılabilmektedir. Öte 

yandan, 27.12.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye 

Piyasası Kumlu'nun 4 nolu Sirkülerinin 3 üncü maddesi uyannca, menkul kıymet alım 

satımı ile uğraşan aracı kurumlar ve bankaların işlem esasları ve tasarruf sahiplerinin 

dikkat etmeleri gereken hususlann yer aldığı "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tasarruf 

Sahiplerine (1) numaralı duyurusu'nu, buna ek olarak bütün borsa üyeleri Borsada işlem 

yapmaya yetkili kuruluşların ve işlem esasiannın yer aldığı "Sermaye Piyasası Kurulunun 

Tasarruf Sahiplerine (2) Numaralı Duyurusu'nu bu faaliyetlerin yürütüldüğü merkez, 

şube ve bürolarda görülebilir yerlere asmalan zorunlu kılınmıştır. Bunun yanında 

Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 

Hakkında Tebliğinin 27. maddesinin (a) bendinde, acentanın anılan Tebliğ uyannca 

acenta sıfabyla yürütebileceği faaliyetler ile banka sıfatıyla yetkili olduğu sermaye 

piyasası faaliyetlerini gösterir metni iş yerinde müşterilerin kolayca görebileceği bir yere 

asmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir. Anılan düzenlemelerin amacı, ilgili kurumlann 

sermaye piyasası işlemlerine ilişkin olarak yetkili olup olmadıklannın yabnmcılar 

tarafından işlem yapılmadan önce görülebilmesini temin etmek ve yatınmcılann yetki 

belgesi olmayan kurumlar aracılığı ile işlem yapmalannı engellemektir. Aynı şekilde 

yatırımcıların yanısıra, ilgili Bankayı denetleme yetkisini haiz BDDK görevlilerinin de, söz 

konusu Bankanın yaptığı işlemlerin yetkili olup olmadığını, yukanda anılan belgelerin 

varlığını araştırarak kolayca anlamalan mümkündür. 

I I I - Kamu menkul kıymetlerinin ihraç ve satışı Hazine, operasyonel 

işlemleri ise TCMB tarafından yürütülmektedir 

Kamu menkul kıymetleri Hazine tarafından ihraç edilmekte olup, ihraç edilen kamu 

menkul kıymetlerinin alıcılara aktarılması ve bedellerinin tahsili gibi operasyonel işlemler 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Elektronik Fon Transferi (EFT) 

ve Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT) sistemleri kullanılarak yürütülmektedir. 

TCMB'nin bu sistemleri bankalara hizmet vermekte olup, aracı kurumlar ise Takasbank 

aracılığıyla ihalelere katılabilmektedir. 

Bankalann müşterilerine kendi portföylerinden sattıklan ya da başka bankalardan 

müşterileri için satın aldıkları kamu menkul kıymetleri bankaya ait menkul kıymetlerle 

birlikte TCMB nezdindeki depo hesaplannda kayden saklanmakta/izlenmektedir. 

Bankalann müşterileri ile yaptıklan repo işlemlerine konu menkul kıymetler ise, yine 

TCMB nezdinde toplu olarak ayn bir depo hesabında izlenmektedir. 

TCMB nezdindeki depo hesaplannda müşteri bilgisi detayı bulunmamaktadır. İlgili 

Bankanın, karşılıksız kamu menkul kıymeti satıp satmadığı ya da müşteriye ait kamu 

menkul kıymetleri üzerinde izinsiz işlem yapıp yapmadığı, ancak TCMB nezdindeki depo 

hesaplan ile ilgili Banka kayıtlarının karşılıklı incelenmesi ve ilgili Bankanın denetimi ile 

mümkün olmaktadır. 

Kurulumuzun Seri:V, No:7 sayılı "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma 

Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliği"nde değişiklik yapılması hakkındaki 5 Nisan 

1994 tarih, 21896 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 14 Sayılı 

Tebliğ ile Kurulumuzdan yetki belgesi almış yetkili kuruluşlar (banka ve aracı kurumlar) 

tarafından yapılan repo ve ters repo işlemlerine konu olan menkul kıymetlerin TCMB 

tarafından yapılacak düzenlemelere uygun olarak depo edilmesi ve işlem limitlerinin 

TCMB'nca belirlenmesi ile takas ve saklama işlemlerinin hesaben sonuçlandırması 

öngörülmüştür. 

TCMB tarafından son olarak 03.08.1998 tarihinde yayımlanan genelgeye göre repo 

ve ters repo işlemlerine konu menkul kıymetlerin TCMB veya Takasbank nezdinde depo 

edilmesi zorunludur. 

Aynca saklamaya ilişkin yükümlülüklerin yanı sıra bankalarca İMKB dışında 

gerçekleştirilen repo ve ters repo işlemleri ile bankaların daha önceki günlerde yaptıklan 

işlemlerden vadesi bozulanların, işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günü en geç saat 

09.00'a kadar Elektronik Veri Aktarım Sistemi (EVAS-II) aracılığıyla TCMB'na bildirimi 

zorunludur. 

Öte yandan söz konusu TCMB genelgesinin 4. maddesinde TCMB müfettişlerine 

tanınan yetki çerçevesinde söz konusu Bankanın denetlenmesi mümkündür. Bu 
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bağlamda, ilgili Bankanın yetki belgesinin olmadığının da, TCMB müfettişlerince 
saptanması mümkündür. 

Fiktif ya da yetkili otoriteden izin almaksızın yapılan menkul kıymet işlemlerinin 
engellenebilmesi için saklamanın müşteri ismine yapılması büyük önem taşımaktadır. 
Hisse senetlerinde 1999 yılında uygulamaya başlanan "Müşteri İsmine Saklama ve 
İzleme Sistemi" ile gerek yatırımcıların gerekse Kurulumuzun hisse senetleri 
hareketlerini müşteri bazında izlemesi imkanı bulunmaktadır. Kamu menkul kıymetlerinin 
ihracında ve saklanmasında yetkili makamlar yukarıda da vurgulandığı gibi Hazine 
Müsteşarlığı ve TCMB'dir. Hisse senetlerinde uygulanan güvenli bir yöntem olan müşteri 
ismine saklamanın ve izlemenin devlet iç borçlanma senetlerinde de uygulanabilmesi 
için saklama hesaplannda müşteri detayına yer verilmesi amacıyla hazırlanan bir öneri, 
Kurulumuz, TCMB ve Hazine Müsteşarlığı yetkililerinin de katıldığı ve Mayıs 2002'de 
yapılan bir toplantıda Kurulumuzca gündeme getirilmiştir. Toplantıda TCMB yetkilileri 
tarafından sistemin uygulanması halinde TCMB ve Takasbank ilişkilerinin nasıl 
yapılandırılacağı, TCMB'nin toptan bankaalık anlayışına dayalı olarak çalıştığı ve 
bankaların müşteri bazında izlenmesinin söz konusu olmadığı, sistemin kurulum maliyeti 
nedeniyle piyasaya ek bir maliyet getireceği, bazı müşterilerin kendilerine ait menkul 
kıymet bilgilerinin başkaaln tarafından bilinmesini istemeyebileceği ifade edilmiştir. 
Hazine Müsteşarlığı yetkilileri ise sistemin maliyetinin önem taşıdığını, çünkü yüksek 
maliyetlerin Hazinenin borçlanma maliyetlerini de artıracağı dile getirilmiş ve olumsuz 
görüş bildirilmiştir. 

Son gelişmelerden sonra, 13.8.2003 tarihinde yine Kurulumuz öncülüğünde Hazine 
Müsteşarlığında yapılan toplantıda, Kurulumuzca 2002 yılının mayıs ayında yapılan 
toplantıda gündeme getirilen devlet borçlanma senetlerinin müşteri bazında saklanması 
ve izlenmesi konusu tekrar görüşülmüş ve bu konuda Kurulumuz koordinatörlüğünde 
çalışmalara başlanılması kararlaştırılmıştır. Kurulumuz ve ilgili kurum ve sektör 
yetkililerinin katılımı ile 20.8.2003 tarihinde Kurulumuzda yapılan toplantıda 
uygulamanın yatnmcı güveninin artınlması ve piyasanın gelişmesi açısından yararlı 
olacağı hususu bu defa genel kabul görmüş, katılımcıların bir kısmı ise, önceden olduğu 
gibi DİBSlerin müşteri bazında saklanması ve izlenmesinin yaratacağı maliyet 
konusunda bazı tereddütleri olduğunu ifade etmişlerdir. Toplantının ardından Kurulumuz 
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öncülüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluştan ile başlatılan çalışmalar devam 

etmektedir. 

IV- Bankanın denetim ve gözetimi Bankalar Kanunu hükümlerine tabidir 

Bankalar Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Bankalar Kanunu ile 

diğer kanunlann bankalarla ilgili hükümlerinin uygulanmasının ve her türiü bankacılık 

işlemlerinin denetimi, bankalann variıklan, alacaklan, özkaynaklan, borçlan, kar ve zarar 

hesaplan arasındaki ilgi ve dengelerin ve mali bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların 

tespit ve tahlili BDDK tarafından yapılmaktadır. Buna göre tüm bankalarla birlikte İmar 

Bankasının da her türlü uygulama, işlem ve faaliyetlerinin denetim yetkisi BDDK'ya ait 

bulunmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kanununun 50'nci maddesinin (a) bendi hükmü uyarınca kendi 

menkul kıymetlerini halka arz eden bankalar ile sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan 

bankalar bunlarla sınırlı olarak Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi 

tutulmuşlardır. Aynı maddenin 4. fıkrasında ise bankalar ve sigorta şirketlerinin kuruluş, 

denetim, gözetim, muhasebe, mali tablo ve rapor standartları konulannda kendi özel 

kanunlarındaki hükümlere tabi olduğu düzenlenmiştir. Bu çerçevede, gerekli yetki 

belgelerini Kuruldan alarak sermaye piyasası kurumu niteliğini kazanan bankalar, SPKn 

md. 50 ve 22.(f) hükmü uyannca, salt bu işlemleriyle sınırlı olarak denetlenebilecektir. 

Ancak Kuruldan alınmış yetki belgesi bulunmayan, bu nedenle de sermaye piyasası 

kurumu niteliği taşımayan bir bankanın Kurul tarafından denetimi mümkün olmayıp, 

SPKn'a aykırı herhangi bir işlemi bulunup bulunmadığı, ancak kendi özel mevzuatlanna 

göre denetime yetkili makamlann (Hazine Müsteşarlığı, TCMB ve BDDK) denetimi 

sonucunda tespit edilebilir. Sermaye Piyasası Kanununun 50'nci maddesi uyannca kendi 

menkul kıymetlerini halka arz eden bankalar ile sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan 

bankalar bunlarla sınırlı olarak Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi tutulmuş 

olduklarından, sermaye piyasası kurumu niteliği taşımayan bankaların mevzuata aykın 

herhangi bir işlemi olup olmadığı, ancak BDDK tarafından denetlenebilir. 

Kanun koyucu, mali kuruluşlar ve bu bağlamda bankalarla ilgili olarak, bu 

kuruluşlann asli faaliyetleri ile sermaye piyasası faaliyetlerini bir bütün olarak görmüş, 

özel muhasebe, gözetim ve denetim sistemlerinin bölüntülenmemesini teminen tek 

düzenleme ve denetim makamı sistemini tercih etmiş, bu bağlamda BDDK'nu bankalarla 
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ilgili gözetim ve denetim bakımından yetkili kılmıştır. Bu doğrultuda, SPKn md. 50 

hükmünde, bankalara özgü kurallar konularak, bankalar, gözetim ve denetim 

bakımından diğer sermaye piyasası kurumlan ve ortaklıklardan farklı bir bir rejime tabi 

tutulmuştur. 

Bankalardaki denetim ve düzenlemede bütünlüğü esas alan bu rejim nedeniyle, 

Kurul Karar Organının 15.8.1996 tarihli karan ile bankalann bankacılık ve Borsada hisse 

senedi aracılık işlemleri ayrıştırılmış, aracılık faaliyetlerini banka tüzel kişiliğinden ayn 

olarak kuracakları aracı kurumlarla yürütmeleri öngörülmüş, daha sonra 4487 sayılı 

Kanunla SPKn da yapılan değişikliğe paralel olarak Kurulumuzun Seri:V, No:46 

Tebliğinde de, bankalann bankacılık ve sermaye piyasası işlemlerini aynşörmaya yönelik 

hukuki düzenlemeler yapılmıştır. 

Borsadaki hisse senedi işlemlerine aracılık dışında sermaye piyasası faaliyetlerinde 

bulunmak isteyen bankalar bu faaliyetler için Kurulumuzdan yetki belgesi almakla 

yükümlüdürler. Bankalann faaliyetlerinin bir bütün halinde denetim ve gözetimi ise esas 

itibariyle BDDK'nın yetkisindedir. Bir başka ifadeyle kanun koyucu gözetim ve denetim 

bakımından bankalara ilişkin özel kanun hükümlerini saklı tutmuş olup, 1990 yılından 

itibaren sermaye piyasası kurumu niteliği taşımayan İmar Bankasının denetim ve 

gözetimi Bankalar Kanunu hükümlerine göre yetkili ve görevli makamlarca (Hazine 

Müsteşarlığı, TCMB ve BDDK) yürütülmektedir. 

Sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin yetkisi bulunmayan İmar Bankası nezdinde 

denetimlerini sürdüren yukanda belirtilen yetkili makamlann, Bankanın izinsiz ve yetkisiz 

olarak sermaye piyasası işlemlerini yürüttüğünü tespit etmesi ya da şüphelenmesi 

halinde, sermaye piyasalannın yetkili otoritesi olan Kurulumuza bildirmesi 

gerekmektedir. 

Öte yandan SPKn md. 22 (g) hükmünde Kurula sermaye piyasasını ilgilendiren 

yayın, duyuru ve reklamları izlemek ve ilgili kuruluşlara bildirimde bulunmak görevi 

verilmiştir. Bu maddenin işletilebilmesi için herşeyden önce söz konusu yayın ve ilanları 

yapan kişi, kurum ve kuruluşun Kurul denetim ve gözetimi altında olması gerekmektedir. 

İmar Bankası ise yetki belgesinin iptal edildiği ve sermaye piyasası kurumu niteliğini 

kaybettiği 25.10.1990 tarihinden beri Kurul gözetim ve denetiminde olmayıp, bankanın 

gözetim ve denetimi BDDK tarafından yapılmaktadır. 
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İzleme, gözetim ve denetim bir bütün olup, izlemede elde edilen veriler, belli 

konularda yoğunlaşılan ve süreklilik arz eden gözetim sürecinde değerlendirilmekte, 

gözetim ve inceleme sonucu ulaşılan veriler ışığında ise denetim yapılmaktadır. Denetim 

sonucunda elde edilen tespitler çerçevesinde ise yaptınm uygulanmakla ve gerekli 

hukuki yollara başvurulmaktadır. 

Kurulun SPKn md. 22 (g) hükmündeki yetkisi, gözetim ve denetim yetkisine sahip 

olduğu kişi ve kurumlara ilişkindir. Kaldı ki, Maddede, izleme sonucunda ilgili kuruluşlara 

bildirim gerekli kılınmış olup, Banka, zaten 1994 yılından beri önce Hazine 

Müsteşaıiğının daha sonra BDDK'nın yakın gözetim ve denetimi altındadır. Denetime 

yetkili makamlarca görevlendirilen temsilciler, Bankanın yönetim kurulunda yer almıştır. 

Bankaya, yetkili makamlar tarafından bankanın alacağı kararlara müdahale edebilen, 

Bankanın işlemlerini yakından takip edebilen ve hukuk dışı uygulamaları karar alma 

sürecinin başında engelleyebilmeleri amacıyla veto yetkisiyle donatılmış iki yönetim 

kurulu üyesi atanmıştır. Bankanın faaliyetleri ve gözetim sonuçlan denetim makamı 

tarafından değerlendirilerek, Banka yönetimindeki temsilci sayısı bire indirilmiş, veto 

yetkisi kaldırılmıştır. Görüldüğü gibi Bankanın işlemleri Bankalar Kanununa göre yetkili 

makamlarca yıllardır anlık gözetim altında tutulmuştur. Öte yandan bankalar yeminli 

murakıplannın, maliye müfettişlerinin ve BDDK'yı temsilen Banka yönetiminde bulunan 

üyelerin, izinsiz bono satışına ilişkin olarak BDDK'ya ihbarda bulunduktan basında çıkan 

haberlerde ifade edilmiştir. Bu çerçevede Kurulumuzun Bankaya ilişkin ilan ve reklamları 

takip etmediği ve durumu, zaten Bankanın yönetiminde veto yetkisiyle donatılmış 

temsilcileri bulunan ve Bankayı 9 yıldır denetim ve gözetim altında tutan yetkili 

makamlara bildirmediği iddiasının ileri sürülmesi mümkün değildir. 

Banka, sermaye piyasası faaliyetine ilişkin olarak her hangi bir yetki belgesi 

olmadığı için Kurulumuzun izleme, gözetim ve denetim yetkisi alanında olmayıp, 

Bankanın usulsüz işlemleriyle ilgili hususların tespitinin banka nezdinde yapılacak bir 

denetimi gerektirdiği de açıktır. Nitekim bu husus, "İmar Bankası Tarihçesi ve Son 

Gelişmeler" başlığı altında BDDK web sitesinde yer alan bilgilerden de açıkça 

anlaşılmaktadır. Buna göre, Bankada işlemler kayıt dışı bırakılmış veya eksik beyan 

edilmiş ve gerçek mevduat rakamı kamu otoritelerinden gizlenmiştir. Bankanın bilgi

işlem sistemi Uzan Grubuna dahil olan ve Bankanın ortakları arasında yer alan Merkez 

Yatırım Ticaret A.Ş. tarafından sağlanmış ve kayıtlara ulaşım engellenmiştir. Sadece 
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2003 yılına ilişkin tespit yapılması mümkün olmuş, bu kayıtlardan fiili mevduat toplamı 

ile kamu otoritelerine bildirilen mevduat arasında farklılık olduğu, İmar Off Shoredan 

yurt içine dönüştürülen mevduat olduğu, izinsiz ve açığa devlet iç borçlanma senedi 

satışı yapıldığı, mevduat faizinden yapılan kesintilerin düşük beyan edildiği tespit 

edilmiştir. Şubelerde gerçekleştirilen tüm işlemlerin genel müdürlükteki ana belleğe 

(dolayısıyla Merkez Yatırım A.Ş.'ne) transfer edildiği, her şubenin ve genel olarak 

bankanın finansal tabloları, şubelerden transfer edilen verilerin yazılım programlan 

aracılığı ile manipüle edilmesiyle türetiidiği sadece bir kaç kişinin kullanım yetkisi olan 

GM04 adlı program kullanıldığı, verilerin manipüle edilmesinde iki program kullanıldığı, 

programlardan birisinin mevduat, ödenecek vergiler ve gider hesaplannı fiktif 

borç/alacak kayıtlan vererek az göstermek için, diğerinin bono işlemlerini muavin 

kayıtlardan silmek için kullanılmakta olduğu, şubelere manipüle edilmiş veriler 

kullanılarak hazırlanan muavin defter, mizan, defteri kebir gibi yasal defter örnekleri 

gönderildiği tespitlerine yer verilmiştir. Devlet iç borçlanma senedi işlemlerine ilişkin 

olarak işlem hacmi, muavin kayıtlan silmede kullanılan bir yazılım programlan ile 

saklanmış, işlemlere ilişkin tüm fiş ve belgeler genel müdürlüğe gönderilmiş, şubelerde 

hiç bir fiş veya belge tutulmamıştır. 

BDDK raporunda açıklanan bu usulsüzlüklerin, ancak Banka nezdinde yürütülecek 

ayrıntılı bir denetimle ve sürekli gözetimle ortaya çıkarılabileceği açıktır. 

V- BDDK tespitleri üzerine yapılan işlemler 

İmar Bankasının Hazine Bonosu/Devlet Tahvili satışına ilişkin olarak Kurulumuza 

denetim ve gözetime yetkili otoritelerden yahut herhangi bir şahıs, resmi kurum veya 

makamdan 25.10.1990 tarihinden sonra herhangi bir şikayet, bildirim veya talep 

ulaşmamıştır. Ancak, son dönemdeki gelişmeler ve BDDK'ca yapılan tespitlerin 

değerlendirilmesi sonucunda 27.8.2003 tarih ve XV-5/29-8; XV-8/30-ll; Xv>4/21-

9;XIX-3/l-l saylı denetleme raporunda yer alan tespitleri değerlendiren Kurul Karar 

Organı, 29.8.2003 tarihli toplanbsında; sorumlular hakkında, yetki belgesine sahip 

olmamasına karşın İmar Bankası tarafından 21.10.2002-3.7.2003 tarihleri arasında 

yatırımcılara kamu borçlanma senedi satışı yapılmasının SPKn'nun 30 ve 31. 

maddelerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle SPKn. md. 47/A-4, yatırımcılar tarafından 

satın alınan kamu menkul kıymetlerinin zilyetliğinin İmar Bankası tarafından muhafaza 

edilmesi kaydıyla İmar Bankasında bırakılmasına, İmar Bankasının söz konusu menkul 
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kıymetleri yatırımcı hesabında saklamakla yükümlü olmasına ve herhangi bir şekilde söz 

konusu menkul kıymetler üzerinde tasarruf yetkisi bulunmamasına rağmen İmar Bankası 

tarafından müşterilere satılan devlet tahvili ve hazine bonolannın en azından bir kısmının 

karşılığını oluşturan yaklaşık 98.6 trilyon TL tutarındaki devlet tahvili ve hazine 

bonolannın 18.6.2003-24.6.2003 tarihleri arasında Adabank A.Ş.'ne satılması ve satış 

bedelinin 29.105 milyar TL tutarındaki kısmının Adabank A.Ş.'ne olan borca mahsup 

edilmek suretiyle alınması, geri kalan tutann ise İmar Bankasına EFT yoluyla 

gönderilmesi hususlan gözönünde alındığında, İmar Bankasının söz konusu menkul 

kıymetler üzerinde yatırımcı rızası hilafına yetkisi olmaksızın malik gibi tasarruf etmesi 

nedeniyle TCK md. 508-510; karşılığı bulunmayan Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili satışı 

işlemleri gerçekleştirmeleri nedeniyle TCK md. 503-504 hükümleri çerçevesinde suç 

duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. 

Anılan kurul karan çerçevesinde sorumlular hakkında suç duyurusunda 

bulunulmuş olup, Karar 2003/42 sayılı Kurul haftalık bülteni ile kamuya duyurulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Dr. Doğan CANSIZLAR 
Kurul Başkanı 
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Ek 

Gündemin 17 nci sırasında yeralan; DC5A Başkanlığı'nın. Başkanlıkça 22.10.1990 tar ihinde Kurul'a 

nulan, 22.10.1990 tarih ve 0202/1047 s a y ı l ı müzekkeresinde özetle; 

OEÖKSAN OSMANELİ DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. nezdinde yapılan denetleme sonucu düzenlenen denetleme 
urunda varılan sonuçlar i l e bu sonuçlar hakkında Şirketin cevabi yazısında b e l i r t i l e n hususlar özetlenmekte, 

ikisinin b ir l ik te değerlendirilmesi sonucunda; 

A) Elmor A.Ş. "ne verilecek koırisyon oranının belirlendiği 6.1.1983 tarih ve 19 s a y ı l ı yönetim kurulu 
lantısında bu aran karar metninde d îkt i lo y a z ı s ı i l e "% 6" yazılmış iken, üzerinde tükenmez kalemle oynamak 
et iyle "X 8" olarak d e ğ i ş t i r i l d i ğ i , bu kararda imzası bulunan üç yönetim kurulu üyesinden murahhas aza 

met Kozan tarafından şikayete konu edilen ve Kurulunuz denetimiyle de tesbit edilerek tutanağa alınan husus 
•-.kında Şirketin cevap yazısında bir açıklama yer almadığı, ancak % 5 olan komisyon oranının % 8 olarak 
ulanmasının ve buna gere anlaşma yapılmasının üç yönetim kurulu üyesinden ik i s in in muvafakati çerçevesinde 
çekleştiği belirti lmektedir. 

Bu açıklamadan, uygulama i l e karar arasında fark l ı l ık 'yarat ı ld ığ ı anlaşılmaktadır. Nitekim uygula-
un (anlaşmanın) karara uygun olarak % 8 koodsyon üzerinden yürütüldüğünden değ i l , % 5 olan (karar metninde) 
oranın daktilo i l e % 6 biçiminde yazı ldığ ı görülmektedir.) oranın, yazıda b e l i r t i l e n nedenlerle (ürünün 

li l iğinin pazarlama ş irket ine volaçabileceçi maliyet ar t ı ş ı v.b) % 8 olarak uygulandığından bahsedilmektedir. 
komisyon ödemeye i l i ş k i n kararın, yeni b ir yönetim kurulu kararı i l e ya da karar üzerindeki rakanan 

nacak şekilde ç i z i l i p üzerine yeni rakamın yazılması ve uygun biçimde paraflanması biçiminde düzelti lmediği 
aşıldığından, söz konusu değişikliğin olağan bir değişiklik olarak kabul edilemeyeceği ve bu nedenle 

-ketin açıklamasının (TCK' nun 345 inci maddesinde düzenlenen husus' evrakta sahtekarlık suçunu ortadan 
racak bir gerekçe oluşturmadığı düşünülmekle beraber. Şirketteki yönetim çoğunluğunun bu düzeltmeleri her 
yapabilecek durumda olması nedeniyle anılan hususun şekl i bir aykırılıktan öte b ir anlam taşımadığı 

varı ld ığ ı , 

B) Ortaklığa b i ld ir i l en diğer hususlara i l i ş k i n olarak i s e Şirketin gerekli uyarılara uygun hareket 
~eğini beyan etmesi nedeniyle Kurulumuzca bu aşamada yapılacak herhangi bir iş lem bulunmadığı, 

C) Şikayetçinin dilekçesinde b e l i r t t i ğ i şikayet konuları hakkında i s e Denetim Raporu ve Karar 
anının kararları çerçevesinde şikayetçiye ayrıca b i lg i verileceği, 

belirtilmekte olup, 

Kanunun Karar Organına takdimi talep edilmektedir. 

Müzekkere ve eki raper i l e dosyasının incelenmesi sonucu yapılan görüşmede; 

Suç unsuru oluşmadığı gözör.ünde tutularak Yönetimin önerilerinin kabulüne oyb ir l i ğ i i l e karar 
ilmi şt i r . 

, Gündemin 18 inci sırasında yeralan; DEDA Başkanlığı'nın. Başkanlıkça 24.10.1990 tarihinde Kurul'a 
lan, 24.10.1990 tarih ve 0202/1062 sayı l ı müzekkeresinde: 

"Kurul Karar Organı'nın 31.5.1990 tarih ve 24/373 sayı l ı kararı uyarınca, T.İmar Bankası T.A.Ş.'nin 

51 İşlemlerinin gereken özen içinde yürütülüp yûrütülmediği, hesap kayıt ve belgelerinin düzenli tutulup 
tulmadığı ve konusu suç teşki l edecek f i i l l e r i n i n bulunup bulunmadığı hususlarında yapılan inceleme sonucu 
imlenen 11.9.1990 tarih ve 1-8/38-7 sayı l ı denetleme raporunda; 

1) Banka'nın İMKB eski temsilcisi Erol Uludcğsn'ın yaptığı usulsüzlüklerin ortaya ç ı k t ı ğ ı 31.10.1989 
ıhincen itibaren İMKB'deki hisse senedi aracılık faaliyetlerini bütünü i l e durdurduğu, borsa temsi lc i ler ini 
i çağırdığı ve borsadaki bürosunu kapattığı, 
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2) Bankanın aracılık faaliyetinde bulunabilmek için Borsa Bankerliği Belgesi Verilmesine İlişkin 
netmelik'in 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde yer alan "... Bu birim için yeterli mekan 
nanın ve personelin sağlanmış, aracılık işlemleriyle i lg i l i olarak ortaya çıkabilecek rizikolara karsa 
rekli önlemlerin alınmış ve sağlıklı bir muhasebe, kayıt ve belge düzeninin kurulmuş olması," şartlarını 

fltirdiği, 

tespit edilmiştir. 

Bu tespitler ışığında. Bankanın aracılık faaliyetlerinin aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 4 üncü 
fıkrası uyarınca Kurul'ca uygun görülecek bir süre durdurulması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Konuya ilişkin olarak Dairemizce yapılan değerlendirmede; 

a) Bankanın İMOVdeki faaliyetlerinin durdurulması, başka bir ifadeyle borsa 'üyeliğinin sona erdiril-
;i amacıyla adı geçen Bankaya "Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetme-
in 7 nci maddesinin (b) bendi uyarınca verilen borsa üyelik izninin iptalinin, 

b) Bankanın, tekrar aracılık faaliyetine başlayabilmek için BBB Verilmesine İLiskin yönetmelik'in 
isik 14 üncü maddesinde sayılan şartları yerine getirdiğini tevsik edici belgeler i l e birlikte Kurul'a -

:agı başvuru ve bu başvurunun Kurul'ca kabul edilmesine kadar, adı geçen Bankanın aracılık' faaliyetlerini 
önetnelik'in 14 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca durdurulmasının, 

c) Süz konusu Banka hakkında yapılacak işlemler konusunda, i lg i l i Bakanlığın ve İstanbul Menkul 
ı'ymetler Borsası Başkanlığının bilgilendirilmesinin, 

uygun olacağı düşünülmektedir. 

Konunun Karar Organına takdimini tensiplerine arz ederim." 

Denilmekte olup, müzekkere ve eki rapor i le dosyasının incelenmesi sonucu yapılan görüşmede; 

T. İmar Bankası A.Ş. 'nin Borsa Bankerliği Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmelik'in 14 üncü madde-
İnde sayılan şartları yitirdiğinden aracılık faaliyetlerinin durdurulmasına ve İMKB üyelik belgesinin iptal 
Silmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

Gündemin 19 uncu sırasında yer al an; JKİD Başkanlığı'nın. Başkanlıkça 24.10.1990 tarihinde Kurul'a 
«ulan, 24.10.1990 tarih ve 1988 sayılı müzekkeresinde: 

"Kurulumuz Karar Organının 13.19.1990 tarihinde yaptığı 42 nolu toplantısında alınan 685 sayılı karar 
İe; BHD'den mütalâa alınmak üzere incelemeye alınan. Emek İnşaat ve İşletme A.S.'nin, Hizmet Binası İnşaatını, 
İtleşme gereği uzatılması gereken süreden önce bitirdiJcleri iddiasıyla, erken bitirme primi talepleri, BHD'nin 
û konuda verdiği 3.10.1990 gün ve 271 sayılı mütalâa ve Teknik Danışmanımız İnal SUNGUR'un verdiği 19 Ekim 
990 tarihli yazıları ışığı altında, İhale Komisyonumuzda tekrar görüşülmüştür. 

Bu konuda alınan 22.10.1990 tarih ve 1990/5 sayılı Komisyon Kararımız ve ekleri BHD mütalâası i l e 
eknik Danışman İnal SUNGUR'un yazıları i l işikte sunulmuştur. 

\ Toplantı sonucu alınan karar uyarınca, bu kararın. Makamın tasviplerine sunulması ve uygun görüldüğü 
Jkdirde, Karar istihsali için Karar Organına arzedilmesi kararlaştırılmıştır. 

Tensiplerinize arz ederim." 
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DEDA-lC/ 1178-5229 
T. İmâr Bankası 
Artçılık Faaliyetleri 

HAZİNE ve DIŞ 7İCARST MÜSTEŞARLIĞINA 
ANKARA 

T. imar Bankası T. A*Ş.(nln aracılık faaliyetleri üe İlfilî olarak yapılan ince 
leme sonucu düzenlenen denetleme raporunda; 

1) Bankanın İMKB eski temsilcisi Erol UfadegM'tn yaptığı uputafizlOkleriı 
ortaya çıktığı 31.10.1989 tarihinden itibaren İMKB'dekİ aracılık faaliyetlerini 
bCtOnö ile durdurduğa, borsa temsilcilerim gen çeğırdıfı ve borsadaki bOrosunu 
kapattığı, 

2) Kankanın aracılık faaliyetinde bulunabilmek için Borsa Bankerliği Belgesi 
Verilmesine ilişkin YSnetmeHk'in 14'tacil maddesinin 2'nci fıkrasının (b) bendinde 
yer aian "Bu birim için yeterli mekan, donanım ve personelin tef lanmış, aracılık 
işlemleriyle İlgili olarak ortaya çıkabilecek rizikolara karsı gerekli önlemlerin 
alınmış ve sağlıklı bir muhasebe, kayıt ve belge dOseninin kurulma? ölmesi" şart
lan m yitirdiği tespit edilmiştir. 

Konuyu görüşen Kuruluma; fCarar Organı; Borsa Bankerliği Betpesi Verilmesine 
İlişkin YSnetmelik'in 14'öncö maddesinde sayılan şartlan yitirdi|i saptanan T. 
İmar Bankası T.A.Ş.'nln aracılık faaliyetlerinin durdurulmasına ve Seri: A, Stx 
023 sayılı İMK& üyelik belcesinin iptaline karar vermiş, keyfiyet 16.11.1990 
tarih ve D£DA-10/1129-5103 sayıb yasımısla Bankaya bildirilmiştir. 

Bujilerine ara ederim. 

Rifkı DAMİÇMAN 
Sermaye Piyasası Kumlu 
Başkam 

RKt 1 Rapor 

Z A/22.11,1990 
SA/22.1L1990 
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ÎSecrjaye Piyasası Kurulu 
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# n : D I - .DA- IO / 1128 -5103 

KONU .: 

A N K A R A 

16-7-11719.20. 

İ M A R B A N K A S I T . A . Ş . 

Yöne t im Kuru lu Başkanlığına 

DüyOkdere C a d . No. 4 2 - 4 6 

Mec id iyeköy / İSTANBUL 

Kankanız arac ı l ık faal iyet ler ine i l işkin o larak yapı lan denet leme sonucunda; 

1) İ M K B eaki temsilcisi Erol U ludoğan ' ın yaptığı usulsüzlüklerin o r taya ç ı k t ı ğ ı 

3 1 . K U 9 K 9 tar ihinden itibaren İ M K B ' d e k i hisse senedi aracı l ık faa l iye t le r in i bOtOnfl 

> durdurduğunuz, borsa temsilci lerini ger i çağırdığınız ve borsadaki büronuzu 

kapntıığtnız, 

2) Arac ı l ık faal iyet inde bulunabilmek i ç i n , Borsa Bankerliği Belgesi V e r i l m e s i 

ne İlişkin Y ö n e t m e l i k ' i n H 'ncf l maddesinin 2 'nc i fıkrasının (b) bendinde yer a l a n 

".. Mu birim iç in yo t r r l i mekan, donanım ve personelin sağlanmış, aracı l ık i ş l e m l e 

riyle ilgili olnrok ortaya çıkabilecek r iz iko lara karsı gerekli Önlemlerin al ınmış ve 

.«»ğlıklı bir muhasebe, kayıt ve be lge 'düzenin in kurulmuş olması ," şart lar ını y i t i r d i 

ğiniz, 

tespit edi lmişt i r . 

Konuyu görüşen kurulumuz Karar O r g a n ı , aracı l ık faal iyet ler iniz in durdurulması 

yn Seri: A No: 023 sayılı İMKR üyelik "belgenizin iptal ine karar vermiştir. 

Mu nedenle; 

I - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 32 'nc i maddesinin 2 'nci fıkrası uyarınca 

nnnkanız, işbu knrn ı ın tebliğ tarihinden i t ibaren , kanun'un 31' inci maddesi i le 

Borsa Itnnkrrliği Bölgeni Verilmesine İlişkin Yönetmel ik ' in 8 ' inci maddesinde b c l i r -

l i l r n ernrıl ık f n n l i y r t l r r l knpsııınına giren iş ve işlemlerde bulunamayacağı gibi 

t i rn r r r unvanımla vryn IMn ve rrkMmlnrı ı ı ı la bu tür faal iyet lerde bulunduğu İni İ l inim 

vnıntm-nV lılvl'l» k r l l ı ı ıp , ılrylııı vn I fntni kul lanamayacakt ı r . 

2 - Menkul Kıymet ler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Karala n Hakk ında Y ö 

n e t m e l i k ' i n 7' incl maddesinin (a ) f ı k ras ına göre, İstanbul Menkul K ı y m e t l e r Borsası 

Oyrlipiniz de sona ermişt ir . 

3 - nankanıza daha ünce Verilen Borsa ü y e l i k Belgesi.'nin K u r u l u m u z , i a d e 

edilmesi gcıokmekteı l i r . 

Bi lgi ler ini ve buna göre gereğini r ica eder im. 

R ı f k ı D A N I Ş M A N 

Sermaye Piyasası K u r u l u 

Başkan V . 
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l/UlSermaye Piyasası Kurulu 
0 : 3 

E k - 4 

ŞAYI -. DEDA-10/ 1127-5102 
KONU : T. İmar Bankası 

Aracılık Faaliyetleri 

ANKARA 
U5.vULrt9.20. 

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER 
BORSASI BAŞKANLIĞINA 
Rıhtım Cad. No.. 245 

80030 Karaköy/ISTANBUL 

T. İmar Bankası T. A.Ş.'nin aracılık faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan ince
leme sonucu düzenlenen denetleme "raporunda; 

1) Bankanın İMKB eski temsilcisi Erol Uludoğan'ın yaptığı usulsüzlüklerin 
ortaya çıktığı 31.10.1989 tarihinden itibaren İMKB'deki aracılık faaliyetlerini 
bütünü ile durdurduğu, borsa temsilcilerini geri çağırdığı ve borsadaki bürosunu 
kapattığı, 

2) Bankanın aracılık faaliyetinde bulunabilmek için Borsa Bankerliği Belges 
Verilmesine İlişkin Yönetmelik'in 14'üncü maddesinin 2'nci fıkrasının (b) bendind-
yer alan "Bu birim için yeterli mekan, donanım ve personelin sağlanmış, aracılı 
işlemleriyle ilgili olarak ortaya çıkabilecek rizikolara karşı gerekli önlemleri 
alınmış ve sağlıklı bir muhasebe, kayıt ve belge düzeninin kurulmuş olması" şart 
larını yitirdiği tespit edilmiştir. 

Konuyu görüşen Kurulumuz Karar Organı; Borsa Bankerliği Belgesi Verilmesi: 
İlişkin Yönetmelik'in 14'üncü maddesinde sayılan şartları yitirdiği saptanan 
İmar Bankası T.A.Ş.'nin aracılık faaliyetlerin durdurulmasına ve Seri: A, No: 0 
sayılı İMK.3 üyelik belgesinin iptaline karar vermiş, keyfiyet tarihin 
bankaya tebliğ edilerek borsa üyelik belgesi Kurulumuz elemanlarınca teslim al1. 
mıştır. 

Bankanın yukarıda belirtilen tebliğ tarihi itibariyle borsa üyeliği sona erdiğin
den Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönet
melik'in 7'nci maddesi uyarınca Borsanızda işlem yapması imkanı da ortadan 
kalkmıştır. 

Söz konusu Bankanın Borsa üyeliği teminatının iadesi konusu Başkanlığınızca 
değerlendirilecektir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

Rıfkı DANIŞMAN 
Sermaye Piyasası Kurulu 
Başkan V. 
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Karar No: 668 Ek - 5 
Toplantı No: 60 
Toplantı Tarihi: 5.11.1992 

Başkanlıkça gündemdişı olarak Kurul'a sunulan ve gündemin 18 inci 
sırasında görüşülmesine oybirliği ile karar verilen; İDİD Bask anlığı* nın 
5.11.1992 tarih ve 1031 sayılı müzekkeresinde: 

"Müzekkere aynen yazılacak." 
Denilmekte olup, müzekkere ile eklerinin incelenmesi sonucu 

yapılan görüşmede: 
Yönetintjn önerisinde belirtilen gerekçeler dikkate alınarak; 

Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. 'yefrepo ve ters repo yetki belgesi müracaatı 
için Seri: V, >to: 7 Tebliğimizin 4 üncü maddesinde belirtilen ön şarta 
sahip olmaca- nedeniyle başvurusunun işleme alınmadığının bildirilmesine 
oybirliği ile karar verilmiştir. 

Ek-6 

! • KASIM PJ9; 

TÜRÖTI IHAR BAKASI T.A.Ş. 
BOyflkdare Cad. Dogus Ban 
Not42-46 

JJeeidiyeJcöjr/ÎSTANBöL 

ÎLGİt 21.9.1993 tarihli basTurUBUs. 

KurulıflMisa jraptıguuuB ilgi, basYurtmus, Menkul Kıymetlerin Geri Alaa • • 
Sata* Taahbudfi İla Aluı Satuu Hakkındaki Seri:?, Ho«7 Tebliği »nin 4'Oneu 
•addesinda belirtilen 0a «arta sahip ol—mam» nedeniyle İşleae alinaaaıştir-

Bilgi edinllaeslai riea «derim. 

fou^ 
Serdar 

Inceleae Değerlendim* • • 
İzleae Dairesi Başkanı T. 
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21. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, İmar Bankası ve Adabankla ilgili bazı iddialara, 

Garanti Bankası, Finansbank ve Dışbankla ilgili bazı iddialara, 

Dışbankın likidite sıkıntısından kurtulmasına, 

BDDK'nın sorunlu kredilerle ilgili çalışmalarına, 

ilişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı 
(7/1138,1179,1212,1213) 

_ TÜRKT* BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Doç.Dr.AbdüIlatif ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 29.07.2003 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

1 - 03.07.2003 tarihi itibariyle TMSF'ye devredilen İmar Bankası'nın muhasebe ve 
bilgisayar kayıtlannm büyük bir kısmının Adabank'a aktarıldığı iddia edilmektedir. 
Ayrıca, İmar Bankası kadrosundan 130 personelin istifa ettirilerek Adabank'a 
geçirildiği ve bu personelin 15'inin Off-Shore'dan, 12'sinin bilgi işlemden sorumlu 
olduğu, geri kalan 103 personelin ise üst düzey Genel Müdürlük personeli olduğu öne 
sürülmektedir. Bu iddialar doğru mudur? 

2- İmar Bankası'nın bilgi işlem operasyonlarında her iki bankanın muhasebe kayıtlarının 
mahsuben aktarıldığı ve çoğunun gizlendiği iddiası doğru mudur? Doğru ise, bu 
kayıtlardan sorumlu yetkililer hakkında ne tür bir işlem yapılacaktır? 

3- Adabank'ın 25.07.2003 tarih itibarı ile off-shore hesabı ve mudi adedi ne kadardır? Bu 
hesaplar hangi yurtdışı bankadadır? 

4- Adabank'ın 25.07.2003 tarih itibariyle Türk Lirası ve dövizli mevduatları bakiyeleri 
ne kadardır? Mudilere ne zaman ve hangi limite kadar ödeme yapılacaktır? 

5- İmar Bankası ve Adabank'm hakim sermayedarlarının Uzanlar olduğu ve bankaların 
zararda olduğu bilindiği halde, 03.07.2003 tarihinde neden İmar Bankası ile beraber 
Adabank'a da el konulmamış ve devir için 22 gün beklenmiştir? 

6- İmar Bankası'nda muhasebe ve mevduat işlemlerinde çifte kayıt tutulduğu doğru 
mudur? Her iki bankanın sermaye yeterlilik rasyosu kaçtır? 

7- İmar Bankası'nda, hakim sermayedarların banka kredilerin kendi yatırımlarına 
aktardığı ve kısaca "hortumlamft" yapıldığı iddia edilmektedir. Hal böyle ise, neden 
bankaya BankalaT Kanunu'nun 14/4 maddesinden değil de, 14/1. maddesinden el 
konulmuştur? 

8- Adabank'm yetkilileri, müfettişleri, Bankalar Birliği Murakıpları ve BDDK 
yetkililerinin, bankanın mali yönden kötüye giden durumundan haberdar olmaması 
mümkün müdür? Bu bankada rutin incelemeler zamanında yapılmamış mıdır? 

9- BDDK'nın, bankaların mali durumlarını devre sonu hesaplarının neticelerinden 
izlemesi gibi bir görevi var mıdır? 

10-Hazine Müsteşarlığı'nm İmar Bankası ile ilgili olarak defalarca BDDK'yi uyardığı ve 
ikaz raporları gönderdiği doğru mudur? Doğru ise, BDDK neden tedbir almamıştır? 
Bunun sorumluları kimlerdir? 

11-İmar Bankası ve Adabank'm hakim sermayedarlarına, ne gibi krediler 
kullandırılmıştır? Bu şirketlerin isimleri ve dökümleri nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlanmın Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. 
Abdüllatif ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasım saygılanmla 
arz ederim. 17.09.2003 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

Doğuş Grubu'nun Garanti Bankası'na 2 milyar dolar borcu 
olmasına rağmen, bu borca fiktif faizler yazılıp Garanti 
Bankası'mn kar etmiş gibi gösterildiği iddia edilmektedir. Bu 
iddia doğru mudur? 
Doğuş Grubu'nun Garanti Bankası'na olan borcuna karşılık 
asgari 300 milyon dolar faiz ödemesi yapmasının zorunlu olduğu 
bilinmektedir. Doğuş Grubu, Garanti Bankası'na herhangi bir 
namik ödeme yapmış mıdır? 
Garanti Bankası'nın, Doğuş Grubu'ndan borcuna karşılık alacağı 
faizi devre sonlannda tahakkuk ettirip, nakit olarak almaksızın 
mahsuben kar hesabına aktardığı iddiası bulunmaktadır. Bu iddia 
doğru mudur? 
Finansbank'ta da, 500 milyon dolar borcuna karşılık, fiktif faiz 
işletildiği ve Doğuş Grubu'nda olduğu gibi faiz tahakkuku 
yapılarak, kara aktanldığı iddiası doğru mudur? 
Dışbank'm Doğan Grubu şirketlerine 300 milyon dolar kredi 
verdiği ve buna ilaveten depo hesaplan ile yine aynı bankadan 
300 milyon dolar daha çekildiği öne sürülmektedir. Bu iddia 
doğru mudur? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
DoçJDr. AbdüUatif ŞENER tarafından yazılı olarak^evaplandinlmasım 
saygılarımla arz ederim. 22.09.2003 

Emin SERİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

1 - 30.06.2003 tarihindeki devre hesaplarının neticesi sonunda 
Dışbank'ın açığa düşmesi nedeniyle, bu bankayı likidite 
sıkıntısından kurtarmak için Merkez Bankası'ndaki devlet tahvili 
limitinin 200 milyon dolardan, 300 milyon dolara çıkartıldığı 
iddiası doğru mudur? 

2- Dışbank'tan alacaklı durumdaki İş Bankası'nın alacağını 
garantiye almak için bu bankaya kredi desteği verdiği iddia 
edilmektedir. Bu iddia doğru mudur? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr. 
AbdUllatif ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 24.09.2003 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

1- Basında çıkan haberlerden, BDDK'ya sorunlu kredilerle ilgili fmansal danışman 
seçildiği, sorunlu kredilerin ilk portföyünün yıl sonuna kadar satışa çıkartılacağı, 
sorunlu kredileri satın alan şirketin kredilerle birlikte bütün yetkileri de alacağı ve 
o yetkilerle tahsilat yapacağı öğrenilmiştir. 

a- Bu haberler doğru mudur? 
b- Danışman şirketin BDDK'ya vermiş olduğu tavsiyeler nelerdir ve 

yapılacak sorunlu kredi satışları ne şekilde olacaktır? 
2- BDDK, şeffaflık ilkesi gereği danışman kuruluşun raporunu açıklamayı 

düşünmekte midir? 
3- Sorunlu kredilerle birlikte, bu kredileri satın alan kuruluşun tahsilat yetkilerini de 

alacağı anlaşılmaktadır: 
a- Bu tahsilatta kredileri satın alan kuruluş hangi yetkileri kullanacaktır? 
b- BDDK'nm elinde bulunan amme alacakları tahsil yetkisi bu kuruluşlara da 

tanınacak mıdır? Eğer tanınacak ise bir yabancı kuruluşun Türkiye'de 
devlet yetkisi kullanır hale gelmesi makul mudur? 

4- Satışa çıkartılacak sorunlu kredilerin listesi ve bu krediler karşılığında gösterilmiş 
olan, dolayısıyla kredileri satın alan şirkete devredilecek menkul ve gayrimenkul 
teminatların eksiksiz dökümü nedir? 

5- Sorunlu kredilerin satışı uygulaması BDDK'nm el koymuş olduğu bütün 
bankaların kredileri için uygulanacak mıdır? 

6- BDDK'nm "sorunlu kredi" tarifi nedir ve hangi kriterlere göre tespit edilmektedir? 
7- Mali piyasalarda konuşulduğuna göre sorunlu kredilerin satış fiyatı 1 dolar 

karşılığı 10 ila 20 cent arasında olacaktır. Bir manada, 1 dolarlık teminat da 10 ila 
20 cent karşılığı sorunlu krediyi devralan şirkete devredilmiş olacaktır. Böyle bir 
uygulama sonucu BDDK'ya bankalar operasyonunun maliyeti 40 milyar dolara 
malolduğuna ve elinde kaydi olarak aynı miktarda teminat bulunması gerektiğine 
göre, 40 milyar dolarlık bir değerin sorunlu krediyi satın alan ve muhtemelen 
yabancı olacak şirketlere 4 ila 8 milyar dolara satılacağı manasına gelmez mi? 

8- Sorunlu kredilerin satışı uygulaması yapılırsa, bu kredilerin satışında esas borçlu 
olan şirketin, yani bilahare sorunlu hale gelmiş olan krediyi başta alan şahıs veya 
şirkete satın alma imkanı verilecek midir? Eşitlik ilkesi çerçevesinde sorunlu kredi 
sahipleri de kendi kredilerini düşük fiyattan geri alma hakkına sahip olacaklar 
mıdır? 

- 3 4 7 -



T.B.M.M. B : 15 6 .11 . 2003 O : 3 
T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI :B.02.0.001/01-333-£ O*"/ 0/2003 
KONU :Yazılı soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a)06.10.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2878 sayılı yazınız. 
b)03.11.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2951 sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/113852951, 7/1179-
3072, 7/121.2^3120 ve ZZ1213-3121 esas sayılı yazılı soru önergelerinin cevaplarına ilişkin 
olarak Bankacılık Düzeh1eme""ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'nın 27.10.2003 tarih ve 
BDDK.2003.01.KİK. 1-12494 sayılı yazısı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

.7 Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi) 

SAYI :BDDK.2003.01.KİK.l-4243<t 2î7 EKİM 2003 
KONU : Soru önergeleri 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: 13.10.2003 tarih ve B.02.0.001/(01)3093 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Emin 
ŞİRİN tarafından tevdi edilen 7/1138-2951, 7/1179-3072, 7/1212-3120 ve 7/1213-3121, 
sayılı, İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun ise 7/1148-2963 sayılı soru 
önergelerinde yer alan sorulardan Kurumumuzu ilgilendirenlere ilişkin cevaplarımız ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Engin AKÇAKOCA 
Başkan 
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İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/1138-2951 Sayılı Önergesi: 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/1138-2951 sayılı önergesinde yer alan sorulara 
ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

1- Merkw~ Yatırım ve Ticaret A.Ş. aynı lokasyonda Adabank A.Ş., Adabank Off-Shore, 
Rumeli Off-Shore ve İmar Off- Shore'un da bilgi işlem hizmetlerini yürütmektedir. Yapılan 
incelemelerde Adabank A.Ş. ve T.İmar Bankası A.Ş.'nin bilgisayar programlan alt yapısının, 
yazılım teknolojisinin ve operasyon modelinin benzer olduğu, çoğu programlann ortak 
kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte bilgisayar kayıtlannın Adabank A.Ş.'ye 
aktanldığına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, Kurumumuz gözetim ve denetimi altında 25.07.2003 tarihinden itibaren 
faaliyetini sürdüren Adabank A.Ş.'de görev yapan T.İmar Bankası T.A.Ş. personeli 
bulunmamaktadır. 

2- Merkez Yatınm ve Ticaret A.Ş.'de yapılan incelemelerde Adabank A.Ş. ve T.İmar 
Bankası T.A.Ş.'nin Türk Telekom data hatları üzerinden çalıştığı ve hatlann ortak kullanıldığı 
belirlenmiş olmakla birlikte bankanm muhasebe kayıtlarının mahsuben Adabank A.Ş.'ye 
aktanldığı hususunda tarafımızda bir bilgi bulunmamaktadır. 

3- Adabank A.Ş.'nin 25.07.2003 tarihi itibariyle herhangi bir off-shore bankada tevdiatı 
bulunmamaktadır. 

4- Adabank A.Ş.'nin 25.07.2003 tarihi itibariyle 73.745 milyan Türk Lirası mevduat, 
39.730 bin USD (55.274 milyar TL) döviz tevdiat hesabı olmak üzere toplam mevduatı 
129.019 milyar TL'dir. 

Banka, 25.07.2003 tarihinden itibaren Kurumumuzun gözetim ve denetimi altında 
bankacılık faaliyetini sürdürmektedir. Kurumumuzca, Adabank A.Ş.'nin bankacılık işlemleri 
yapma ve mevduat kabul etme yetkisi kaldınlmamış olup, sadece yönetimi BDDK tarafından 
atanan yöneticilerle sürdürülmektedir. Bu nedenle, tasarruf sahipleri istedikleri zaman 
mevduatlannı çekme hakkına sahiptir. 

5- Adabank A.Ş., 19.07.1994 yılında mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64 üncü 
maddesi kapsamında yalan izlemeye alınmış ve Bankaya, geçen süre zarfında gerek söz 
konusu Kanunun 64 üncü maddesi, gerekse 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü 
maddesi uyannca mali bünyesinin iyileştirilmesine yönelik muhtelif talimatlar verilmiştir. Bir 
bankanın yetkisinin iptali ve/veya Fona devri için gerekli şartlar ise Bankalar Kanununun 14 
üncü maddesinin (3) ve (4) numaralı fikralannda açıkça belirtilmektedir. Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalar yeminli murakıplannca yürütülen yerinde 
denetim ve incelemeler ile ilgili birimlerinin izleme faaliyetleri sonucunda ulaşılan bilgilerin 
bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda Kanun hükümlerine uygun olarak gerekli 
işlemleri tesis etmektedir. 

T.İmar Bankası A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 
4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası uyannca 
03.07.2003 tarihinde kaldınlarak yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
intikali ile birlikte, Kanunun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi uyannca 
banka ortağı olmak için aranan şartları kaybeden İmar Bankası eski ortaklan Kemal Uzan ve 
Melahat Uzan'in Adabank'daki hisselerine ait temettü hariç ortaklık hakları da 03.07.2003 
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tarihi itibarıyla Fona intikal etmiştir. Diğer taraftan, Adabank A.Ş.'deki gelişmelerin yalandan 
takibini teminen Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, 
04.07.2003 tarihinde Banka yönetim kuruluna 2 üye atanmış, bundan sonraki gelişmeler de 
değerlendirilerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25.07.2003 tarihinde almış 
olduğu kararla Banka yönetim kurulu üyelerinin tamamı değiştirilmiştir. 

6- T.İmar Bankası T.A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat toplama yetkisinin 
kaldınlarak yönetim ve denetiminin Fona intikalinden sonra Banka nezdinde yapılan 
incelemeler sonucunda şubelerce gerçekleştirilen muhasebe kayıtlarının manipule edilerek 
Genel Müdürlük tarafından hesap bakiyelerine etki edecek muhasebe kayıtlan tesis edildiği, 
Bankanın gerçek varlık ve yükümlülüklerini olduğundan farklı göstermek amacıyla, özellikle 
bilgi-işlem teknolojilerinin kullanıldığı ve bilgi işlem sisteminde, gerçeğe aylan fakat 
birbirleri ile tutarlı raporlamalar yapacak bir düzenek geliştirildiği, gerçekleştirilen işlemlerin 
ortaya çıkmasını önlemek amacıyla da organizasyonel düzenlemeler yapıldığı tespit 
edilmiştir. 

Yapılan tespitler çerçevesinde, 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve Türk Ceza Kanununda 
cezai müeyyide altına alınmış olan yukarıda özetlenen fiil ve eylemlerde sorumluluğu tespit 
edilenler hakkında Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına muhtelif tarihlerde suç duyurularında 
bulunulmuş, aynca, bu hususlarda düzenlenen raporlar ve suç duyurulan, ilgisine göre gerekli 
işlemlerin tesisine yönelik incelemelerin gerçekleştirilmesini teminen ilgili kamu otoritelerine 
intikal ettirilmiştir. 

Öte yandan, 31.12.2002 tarihi itibanyla denetimden geçmiş mali tablolara göre Adabank 
A.Ş. ve T.İmar Bankası T.A.Ş.'nin sermaye yeterliliği standart rasyolan sırasıyla %109,5 ve 
%10,18'dir. 

7- Bankalar hakkında yapılan değerlendirmelerde, Kurul Kararının alındığı tarihe kadar 
yerinde denetim ve uzaktan gözetim sonuçlan, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin 
korunması ve bankalann kendi özel durumlan da dikkate alınmak suretiyle kamuya en az 
maliyetli olacak şekilde işlem tesis edilmesi, işlemler tesis edilirken bankacılık sistemine 
duyulan güvenin zedelenmemesi gibi unsurlann bir bütün olarak göz önünde bulundurulması 
zaruret arz etmektedir. 

Mali durumu bozulan ve faaliyetlerinin devamı mevduat sahiplerinin haklan ve mali 
sistemin güven ve istikran bakımından tehlike arz eden bankalar hakkında alınabilecek 
tedbirler Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralan hükümleri ile 
belirlenmiştir. Söz konusu hükümler çerçevesinde iki temel alternatif mevcuttur. 

Bu alternatiflerden biri, Bankanın temettü hariç ortaklık haklan ile yönetim ve 
denetiminin Fona devredilmesidir. Bu alternatifte, ya Bankalar Kanununun 14 üncü 
maddesinin (3) numaralı fıkrası tek başına uygulanacak ya da (3) ve (4) numaralı fıkralan 
birlikte uygulanacaktır. Her iki halde de, 14 üncü maddenin 3 üncü veya 4 üncü fıkralanna 
göre bankanın mülkiyet, yönetim ve denetimi Fona devredilecek, dolayısıyla bankanın 
bilanço içi ve dışı tüm yükümlülükleri üstlenilecektir. 

İkinci alternatif ise bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme 
yetkisinin Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası uyannca 
kaldınlmasıdır. Bu durumda, bankanın yönetim ve denetimi Bankalar Kanununun 16 ncı 
maddesi kapsamında Fona intikal etmekte, Fon birinci alternatifteki gibi bankanın tüm 
yükümlülüklerini üstlenmek yerine yalnızca sigortaya tabi tasarruf mevduatını hak sahiplerine 

- 3 5 0 -



T.B.M.M. B : 15 6 . 11 . 2003 0 : 3 

ödemekte, bu ödemeler karşılığında bankanın iflasını istemekte ve tasfiye işlemlerini 
yürütmektedir. 

Kurulun banka hakkındaki 14/3 ve 16 ncı maddelerin uygulanması yönündeki kararında, 
bankaca yapılan raporlamalarda yer alan aktif-pasif hesapların yapısı ve dağılımı, bilanço dışı 
yükümlülüklerin kompozisyonu, sistemin güven ve istikrarına etkisi, tasarruf sahiplerinin 
hakları gibi kriterler göz önünde bulundurulmuş ve o dönemde mevcut veriler ışığında, aktif 
büyüklüğünün yaklaşık %80'inin Bankanın hakim sermayedarına doğrudan ve dolaylı olarak 
kullandırıldığı, bilanço dışı yükümlülüklerinin ise hemen hemen tamamının aynı Gruba ilişkin 
olarak üstlenildiği de dikkate alınarak soruna daha kısa sürede çözüm bulunmasını 
sağlayacağı ve kamuya en az maliyetli olacağı sonucuna varılan işlem tesis edilmiştir. Kısaca, 
bu şekilde bir yol izlenerek Bankanın tüm yükümlülükleri yerine sadece tasarruf mevduatının 
ödenmesi ve kamunun üstlenmek zorunda kalacağı maliyetin en aza indirilmesi 
amaçlanmıştır. Ayrıca, Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrası 
uyarınca işlem yapılması için bu maddede belirtilen şartların hukuken tam olarak oluştuğunun 
tevsik edilmesi zaruridir. Devir tarihi itibarıyla Bankanın ana problemi likidite sıkışıklığı ve 
taahhütlerini yerine getiremez duruma düşmüş olmasıdır. 

Diğer taraftan, Banka hakkında alınan karar ile Bankalar Kanununun 14/4 maddesi 
hükümlerinin uygulanmasının sonuçları arasında, bankanın hakim sermayedarları dahil 
sorumlular açısından, Bankalar Kanununda Fona ilgili mahkemeden doğrudan yurt dışına 
çıkma yasağı konulmasını talep etme yetkisi tanınması dışında bir fark bulunmamaktadır. 

8- 4389 sayılı Bankalar Kanununun 5 inci maddesine istinaden, tüm bankalarda olduğu 
gibi Adabank A.Ş. de mali bünyesinin sağlamlığı açısından Bankalar Yeminli Murakıplarınca 
denetlenmektedir. Ayrıca, Adabank A.Ş.'nin mali bünyesi, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumunun ilgili birimlerince de izlenmektedir. Bankalar Yeminli Murakıpları, 
Adabank A.Ş.'nin mali bünyesi ile ilgili tespit ve değerlendirmelerini bu güne kadar, muhtelif 
rapor ve mütalaalarla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna iletmiştir. Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu da, gerek Bankalar Yeminli Murakıplarının denetleme, 
gerekse ilgili birimlerinin izleme faaliyetleri sonucunda ulaşılan bilgiler çerçevesinde 
Adabank A.Ş. hakkında 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (1) numaralı 
fıkrası kapsamında işlem tesis etmiştir. Adabank A.Ş. hakkında tesis edilen işlem, T.İmar 
Bankası T.A.Ş.'deki gibi bir devir işlemi olmayıp, bankanın yönetim kurulu üyelerinin 
tamamının değiştirilmesi, dolayısıyla banka yönetiminin BDDK tarafından atanan üyeler 
eliyle gerçekleştirilmesinin teminine yönelik bir işlemdir. 

Adabank A.Ş.'de Bankalar Yeminli Murakıplarınca başlatılan incelemeler halihazırda 
da devam etmekte olup, bankanın mali bünyesi hakkındaki tespit ve değerlendirmeler 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilmektedir. 

9- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 
Hesap ve Kayıt Düzeni başlıklı 13 üncü maddesi ile bankalardan periyodik her türlü cetvel, 
rapor ve mali tablo istemeye yetkili kılınmıştır. Sözkonusu raporlamalara dayanılarak 
sektörde faaliyet gösteren bankaların ve özel fînans kurumlarının mali tablolarındaki 
gelişmeler günlük, haftalık, aylık ve üç aylık periyodlarla izlenmektedir. 

10- Hazine Müsteşarlığının T.İmar Bankası T.A.Ş. ile ilgili olarak BDDK'yı uyardığı ve 
ikaz raporları gönderdiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim, BDDK'nın kuruluşu 
ile birlikte anılan Müsteşarlığın bankacılık ile ilgili bütün görev ve yetkileri BDDK'ya 
devredilmiştir. 

11- Kuruma gönderilen en son dönem bilgileri itibariyle, T. İmar Bankası T.A.Ş., Şubat 
2003 itibariyle Grup firmalarına 608 trilyon TL nakdi, 61 trilyon TL gayrinakdi kredi 
kullandırmıştır. 

Öte yandan, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (7) numaralı 
fıkrasında; bankalar ve bunların iştirakleri, kuruluşları ve müşterilerine ait sırları bu kanuna 
ve özel kanunlara göre yetkili olanlardan başkasına açıklanamayacağı hüküm altına alınmıştır. 
Bankalar Kanununun bu amir hükmü gereği Adabank A.Ş.'nin müşteri bazındaki kredi 
bilgilerinin açıklanması mümkün bulunmamaktadır. 
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İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/1179-3072 Sayılı Önergesi: 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/1179-3072 sayılı önergesinde yer alan sorulara 
ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

1, 2, 3- Bankalarca kullandırılan kredilerin nitelikleri ile bu kredilerin temerrüde 
düşmeleri durumunda karşılık ayrılmasına ilişkin esas ve usuller Bankalar Kanununun 11 inci 
maddesinin (12) numaralı fıkrası hükmü uyannca yürürlüğe konulan "Bankalarca Karşılık 
Aynlacak Kredilerin ve Diğer Alacaklann Niteliklerinin Belirlenmesi ve Aynlacak 
Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" (Karşılık Yönetmeliği) ile 
belirlenmiştir. Aynca, anılan Kanunun bankalann hesap ve kayıt düzenine ilişkin 13 üncü 
maddesi hükmü uyannca yürürlüğe konulan Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı 
maddesinde ifade edildiği üzere, bankalann nakit akım tablosu dışındaki mali tablolan, 
muhasebenin temel ilkeleri arasında yer alan "tahakkuk esası"na göre hazırlanmaktadır. Bu 
esasa göre, işlemler ve iktisadi olaylar gerçekleştiklerinde, tahsilat veya ödeme yapılıp 
yapılmadığına bakılmaksızın bunlardan doğan hak veya yükümlülüğe taraf olunmasıyla 
birlikte, muhasebe kayıtlanna alınmakta ve ilgili olduklan dönemin mali tablolarına 
yansıtılmaktadır. Bu çerçevede, bankalann alacaklanna karşılık devre sonlannda faiz 
tahakkuk ettirmesi, mevzuata aykınlık teşkil etmemektedir. 

Diğer taraftan, Karşılık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, donuk alacak olarak 
sınıflandınlan kredi ve diğer alacaklara ilişkin nakden tahsil edilmemiş faiz ve gelir tahakkuk 
ve reeskontlannın iptal edilmesi ve bu aşamadan sonra nakit esasına göre işlem yapılması 
gerekmektedir. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin Doğuş Grubundan olan alacaklanna fiktif faizler 
yazılarak Banka kânnın yükseltildiği veya Grup şirketlerinin kullandıklan kredilerin faizlerini 
ödemedikleri yönünde Kurumumuza intikal etmiş bir tespit mevcut değildir. Bununla birlikte, 
söz konusu Bankanın, uzaktan gözetim ve yerinde denetim çalışmalan sonucunda Bankalar 
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerini ihlal ettiğinin tespiti halinde Kurumumuzca gerekli 
işlemlerin tesis edileceği tabiidir. 

Öte yandan, bahse konu soruda, Doğuş Grubunun Bankaya 2 milyar ABD Dolan 
tutarında borcu olduğu, bu borca ilişkin faiz tutanmn ise 300 milyon ABD Dolan tutarında 
olduğunun bilindiği ifade edilmektedir. 

Bilindiği üzere, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin (8) numaralı fıkrası 
ile 22 nci maddesinin (7) numaralı fıkrası uyannca, bankalar ile bunların iştirakleri, 
kuruluşlan ve müşterilerine ait sırlann kanunen yetkili olan mercilerden başkasına 
açıklanması mümkün bulunmamaktadır. Bununla birlikte, hisselerinin bir kısmı İMKB'de 
işlem gören Bankanın, Sermaye Piyasası Kanunu ile Bankalar Kanunu mevzuatı çerçevesinde 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla kamuoyuna en son açıkladığı 30.06.2003 
tarihli mali tablo dipnotlannda, Bankanın Doğuş Grubuna kullandırdığı nakdi krediler ve 
diğer alacaklann tutan 752.608 milyar TL, verdiği gayrinakdi kredilerin tutan ise 301.665 
milyar TL olarak bildirilmiştir. 

4- Bilindiği üzere, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin (8) numaralı 
fıkrası ile 22 nci maddesinin (7) numaralı fıkrası uyarınca, bankalar ile bunlann iştirakleri, 
kuruluşlan ve müşterilerine ait sırlann kanunen yetkili olan mercilerden başkasına 
açıklanması mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Güney Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik A.Ş. tarafından Finansbank A.Ş.'nin 1 Ocak-30 Haziran 2003 ara hesap dönemine 
ait konsolide mali tablolan üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen ve İMKB 
aracılığıyla kamuoyuna açıklanan raporda; Bankanın Fiba Grubuna verdiği nakdi kredi tutan 
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161.257 milyar TL, verdiği gayrinakdi kredilerin tutan ise 64.777 milyar TL olarak hesap 
edilmiştir. 

5- Bilindiği üzere, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin (8) numaralı 
fıkrası ile 22 nci maddesinin (7) numaralı fıkrası uyannca, bankalar ile bunların iştirakleri, 
kuruluşlan ve müşterilerine ait sırlann kanunen yetkili olan mercilerden başkasına 
açıklanması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, ilgide kayıtlı soru önergesine konu halka 
açık Bankaya ilişkin soru Sermaye Piyasası Kanunu ile Bankalar Kanunu mevzuatı 
çerçevesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla kamuoyuna en son açıklanan 
30.06.2003 tarihli mali tablolarda yer alan bilgiler çerçevesinde cevaplandırılmaktadır. 

Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından T. Dış Ticaret 
Bankası A.Ş.'nin 1 Ocak-30 Haziran 2003 ara hesap dönemine ait mali tablolan üzerinde 
yapılan inceleme sonucu düzenlenen ve IMKB aracılığıyla kamuoyuna açıklanan raporda; 
Bankanın Aydm Doğan Grubuna verdiği nakdi kredi ve yaptığı plasmanların tutan 404.763 
milyar TL, verdiği gayrinakdi kredilerin tutan ise 40.707 milyar TL olarak hesap edilmiştir. 
Söz konusu kredilerin teminatı olarak ilgili şirketler ile yapılmış mevduat rehin 
sözleşmelerinin tutarının 283.608 milyar TL olduğu, aynca yapılan sözleşme gereği Aydın 
Doğan Grubu risklerinde bir aşım söz konusu olduğunda Bankanın ilgili ortağının mevduatını 
rehin edebilme olanağının bulunduğu ifade edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/1212-3120 Sayıb Önergesi: 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/1212-3120 sayılı önergesinde yer alan sorulara 
ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

2- 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (7) numaralı fıkrası; bankalar ve 
bunlarm iştirakleri, kuruluşlan ve müşterilerine ait sırlan bu kanuna ve özel kanunlara göre 
yetkili olanlardan baskasma açıklanamayacağını hüküm altına almıştır. Bankalar Kanununun 
bu amir hükmü gereği T. Dış Ticaret Bankası A.Ş.'nin müşteri bazındaki kredi bilgilerinin 
açıklanması mümkün bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, elimizdeki veriler çerçevesinde yapılan değerlendirmede, soru 
önergesinde yer alan bu iddianın doğruluğunu teyit edecek bir bilgiye rastlanılmamıştır. 
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İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/1213-3121 Sayılı Önergesi: 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/1213-3121 sayılı önergesinde yer alan sorulara 
ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

1-a) Hisseleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devrolan bankalardan, 
devralman Tahsili Gecikmiş Alacakların, 05/04/2003 tarihli ve daha önceki IMF'ye verilen 
niyet mektuplarında taahhüt edildiği üzere, minimum değeri ABD$ 250.000.000.- olmak 
üzere bir bölümünün 2003 yılı içerisinde satışa sunulmasını teminen PricevvaterhouseCoopers 
Ltd. Şti. 21/08/2003 tarihinde TMSF tarafından finansal danışman olarak göreve atanmıştır. 

Borçlar Kanununun 162 nci maddesi gereğince alacağın devriyle birlikte, alacaklı 
değişir, alacak teminatlanyla birlikte devralana geçer. Alacağın devri borç ilişkisinden doğan 
belli bir talep hakkının devrine yönelik bir işlemdir. Bir alacağın devri, devreden gerçek ya da 
tüzel kişinin şahsına özgü olan dışındaki öncelik haklarını ve diğer yan hakları da kapsar. 
Böylece alacak devredildiğinde alacağı garanti eden yan haklar (kefalet, rehin, ipotek vb. gibi) 
kendiliğinden devralana geçer. Bu kapsamda Borçlar Kanununun 162 ve devamı maddeleri 
uyarınca TMSF'nin tahsili gecikmiş alacaklarının üçüncü şahıslara ihalesinde Bankalar 
Kanunu ve yürürlükteki mevzuat ile TMSF'ye tanınan takip haklan ve öncelikler dışında 
alacağın teminatındaki garantiler de devralana geçecektir. 

b) Danışman şirketten şu ana kadar alınan tavsiyeler ana başlıklar halinde; 

- Satış Stratejisinin belirlenmesi 
- Satışa sunulacak portföyün oluşturulması 
- ihale Tanıtım Dokumam hazırlanması 
- Potansiyel yatırımcılar ile ilişkilerin koordine edilmesi 
- Sarışa sunulacak satış portföyünün değerlemesi 

konularını içermektedir. 

Tahsili Gecikmiş Alacak satışlan, uluslararası standartlara uygun olarak Kapalı Zarf 
Usulü ile ihale edilecektir. TMSF ihaleye sunduğu tahsili gecikmiş alacak portföyü ile ilgili, 
mevcut borçlu firmanın durumu ve teminatlarla ilgili hukuki süreç ile bu teminatların 
değerlerini göz önünde bulundurarak bir muayyen bedel belirleyecektir, ancak gelen 
tekliflerin TMSF Yönetim Kurulu onayı ile belirlenecek muayyen bedele ulaşması veya 
aşması koşuluyla satış gerçekleştirilecektir . 

İhaleye sunulan portföyün toplamı için teklif alınacak olup, bunun dışında gelen teklifler 
kabul edilmeyecektir. 

2- Genel uygulama olarak bu tür raporların tamamının yayınlanmasının, ihaleyi 
düzenleyen kurumların menfaatine olmayacağı düşünülmektedir. 

3-a) TMSF'nin tahsili gecikmiş alacaklarının ihale edildiği kişi/kurum alacaklı sıfatıyla, 
Borçlar Kanununun 162 ve devamı maddeleri uyarınca devralan alacaklı sıfatıyla alacağı 
tahsil etme, borçludan borcun ifasını isteme, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında 
alacaklıya tanınan yetkileri kullanabilecektir. Bununla birlikte TSMF veya krediyi kullandıran 
banka ile kredi borçlusu arasında evvelemirde yapılmış olan ve yürürlülükte bulunan 
sözleşmeler devralan için de hüküm ifade edecektir. 
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b) Fon tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
kapsamında takip edilen alacaklar, ihale edilecek tahsili gecikmiş alacaklar kapsamında 
portföyde yer almamaktadır. 

Bilindiği üzere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kamu 
idarelerinin kamu alacağı olarak sayılan alacaklarının tahsili hükümlerini düzenleyen özel bir 
yasadır. 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesi uyarınca "...Fon, her türlü 
alacakları ve devraldığı alacaklarla ilgili olarak borçlu aleyhine 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanunu hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik davalara 
kaldığı yerden devam edebileceği gibi, takibi devam ettirmekten ve/veya davanın takibinden 
sarfınazar ederek devraldığı alacağın kaldığı yerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsiline de karar verebilir... " hükmü yer 
almaktadır. 6183 Sayılı Yasa gereği işlem yapma yetkisi Bankalar Kanununun 15 inci madde 
hükmü uyarınca TMSF'ye münhasıran verilen bir yetkidir. Bu yetkinin alacağın devri ile 
üçüncü kişi ya da kurumlara devri mümkün değildir. 

4- TMSF'nin satışa sunduğu alacakları ile teminat ilişkisi içerisinde olan veya olduğu 
düşünülen 845 adet değişik türlerde gayrimenkul bulunmaktadır, ancak aşağıdaki hususların 
dikkate alınması gereklidir. 

a) Teminatların değerleme çalışmaları devam etmekte olup, gerçek anlamda bir değer 
taşıyıp taşımadığı bu çalışma sonucu ortaya çıkacaktır. 

b) TMSF'nin takip ettiği alacaklarla ilgili, bir tahsilat imkanı olup olmadığı konusunda 
bir bilgi içermemektedir. Tapu ve takyidat araştırmaları devam etmektedir. 

c) Tahsili gecikmiş alacağın üçüncü şahsa devri, menkul ve gayrimenkulun başkasına 
devri anlamı taşımamaktadır. Dolaylı ilişki mevcuttur, yine de diğer alacaklıların hem alacaklı 
olduğu tutar ve söz konusu teminatlarla ilgili teminat üzerindeki haklarının dikkate alınması 
gerekmektedir. 

5- TMSF Alacak Satış Portföyünü belirlerken banka bazında bir ayrıma gitmemiştir. 
Ancak temlikleri ve hazırlıkları satışa hazırlık süreci içerisinde tamamlanamaması sebebiyle 
Pamukbank T.A.Ş.'den devralınan krediler bu sürecin dışında bırakılmıştır. 

6- TMSF Tahsilat Dairesi, hisseleri ve yönetimi kendisine devrolan bankalardan, ödeme 
zorluğu içine giren ve/veya kendisi hakkında hukuki takip süreci başlatılmış firmaların ve bu 
firmalara ait grup firmalarının kredilerini, bu bankalar ın beyanına istinaden temlik almıştır. 
Temlik alınan bütün bu krediler için TMSF tahsili gecikmiş alacak ifadesini kullanmaktadır. 

7- Tahsili gecikmiş alacakların ihale yöntemi ile satışı dünyanın bir çok ülkesinde uzun 
yıllardır uygulanmaktadır. Genellikle satış fiyatını etkileyen bir çok etken, ülkenin içinde 
bulunduğu ekonomik ve siyasi koşulların da etkisi ile ortaya çıkmaktadır. Bu etkenler, ülke 
riski (siyasi ve ekonomi), konu alacakların yaşı, teminat durumu, ülkedeki adli sistem...v.b. 
olarak sayılabilir. 

Bunların ışığında satışa sunulan portföyün değerlemesi yapılmadan bir fiyat beklentisi 
oluşturulmaması uygun olacaktır. Bu çalışma devam etmekte olup, Kasım ayı içerisinde 
netleştirilecektir. Diğer taraftan dünya örnekleri sözkonusu edilen fiyatları işaret etmekle 
birlikte Türkiye'de yapılacak satışların bu fiyatlarda alacağı şu aşamada öngörülemez. 

TMSF'nin belirlemiş olduğu satış stratejisi; kendisine devrolan hakim ortaklara ait 
krediler ve alacaklar dışındaki ticari kredilerden oluşan alacakları kapsamakta olup, bu 
alacakların anapara rakamı 30/06/2003 itibarı ile 1,105 milyon ABD$ dır (bu tutar 30/06/2003 
tarihindeki TC Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınarak belirlenmiştir). Soru 
önergesinde belirtilen rakamlarla bir ilgi kurulamadığı gibi, böyle bir doğru orantı kurmanın 
da uygun olmayacağı düşünülmektedir. TMSF sadece anaparası 345 milyon ABD$ 
tutarındaki bir alacak portföyünü satışa sunmaktadır. 

8- TMSF alacaklarını tek tek değil, bir portföy olarak satışa sunmuştur. Bu bağlamda 
aradan tek bir alacağın satılması söz konusu olmadığı için, esas borçlunun kendi kredisini 
TMSF'den alması söz konusu değildir. Ayrıca genel prensip olarak, TMSF'ye borcu olanların 
bu ihaleye katılımları da uygun bulunmamış ve dışında tutulmuşlardır. TMSF borçlular ile 
bire bir görüşmeler ve sağlanan indirimler ile sulh olma yöntemini, tahsilatlarını hızlandırmak 
için ayrıca uygulamakta olup bir çok borçlu ile anlaşma sağlanmıştır. 
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İli 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
GAZİANTEP 
GİRESUN 
GİRESUN 
GİRESUN 
GİRESUN 
GİRESUN 
GÜMÜŞHANE 
GÜMÜŞHANE 
HAKKARİ 
HAKKARİ 
HAKKARİ 
HATAY 
HATAY 
HATAY 

HATAY 
HATAY 
HATAY 
HATAY 
HATAY 

Soyadı 
ŞAHİN 
TÜZMEN 
ÜZER 
YILMAZ 
YILMAZKAYA 
AYDIN 
CANİKLİ 
IŞIK 
TATLI 
TEMÜR 
VARAN 
YILMAZ 
CANAN 
ÖZTUNÇ 
ZEYDAN 
AMBER 
BATU 
ÇAY 
DURGUN 
ERASLAN 
ERGİN 
GEÇEN 

SOYDAN 

Adı 
Fatma 
Kürşad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
Ali 
Sabri 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Zübeyir 
inal 
Fuat 

Gökhan 
Mehmet 

Sadullah 
Fuat 

Mehmet 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 

Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KAULHIACN' b ^ V 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

K A S « ^ H K 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
Kj$mm\m^ 
.KAiJSilfcBI ^yjgı 
KATILMADI 
KAfflteMABI \.fl£\/ 
KABUL 
KABUL 

Adalet ve Kalkınma KABUL 
Adalet ve Kalkınma ! KABUL 

Adalet ve Kalkınma KATILMADI 



İli 
HATAY 
HATAY 
İSPARTA 
İSPARTA 
İSPARTA 
İSPARTA 
İSPARTA 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
MERSİN 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL ~~! 
İSTANBUL 

Soyadı 
SOYLU 
YAZAR 
ARMAĞAN 
BİLGİÇ 
COŞKUNER 
MUMCU 
ÖZEL 
BENLİ 
BULUT 
ÇEKMEZ 
ER 
EYİCEOĞLU 
FIRAT 
GÜLER 

İNAN 
OKSAL 
ÖZCAN 
ÖZYÜREK 
ZENGİN 
AÇIKALIN 
AKSU 
AKŞİT 
AKYÜZ 

Adı 
ismail 
Abdulaziz 
Mehmet Sait 
Mehmet Emin Murat 
Mevlüt 
Erkan 
Recep 
Saffet 
Ersoy 
Vahit 
Ali 
Mustafa 
Dengir Mir Mehmet 
Hüseyin 
Ömer 
Ali 
Hüseyin 
Mustafa 
Şefik 
Mehmet Mustafa 
Abdülkadir 
Güldal 
Halil 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 

Oyu 
KABUL 

KABUL riUlW*r 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KAâ^R&l Yte^ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KAlPafrDI ı^j^ 
KATILMADI 
KABUL 



T.B.M.M. B : 15 6 . 11 . 2003 0 : 3 
Sa

at
i 

Ta
rih

 
Oy

u 
Pa

rti
 

Ad
ı 

So
ya

dı
 

• = 

Y 

| 

KA
TI

LM
AD

I 
Ad

al
et

 v
e 

Ka
lkı

nm
a 

İlh
an

 
AL

BA
YR

AK
 

İS
TA

NB
UL

 
20

:2
1:

33
 

06
.1

1.
20

03
 

KA
BU

L 
Ad

al
et

 v
e 

Ka
lkı

nm
a 

Ta
yy

ar
 

AL
TI

KU
LA

Ç 
İS

TA
NB

UL
 

KA
TI

LM
AD

I 
Cu

m
hu

riy
et

 H
alk

 P
a 

Er
sin

 
AR

IO
Ğ

LU
 

İS
TA

NB
UL

 
KA

TI
LM

AD
I 

Cu
m

hu
riy

et
 H

alk
 P

a 
İs

m
et

 
AT

AL
AY

 
İS

TA
NB

UL
 

20
:2

1:
21

 
06

.1
1.

20
03

 
KA

BU
L 

Ad
al

et
 v

e 
Ka

lkı
nm

a 
M

us
ta

fa
 

AT
AŞ

 
İS

TA
NB

UL
 

I 

KA
TI

LM
AD

I 
Ad

al
et

 v
e 

Ka
lkı

nm
a 

Az
m

i 
AT

EŞ
 

İS
TA

NB
UL

 
20

:2
3:

36
 

06
.1

1.
20

03
 

KA
BU

L 
Cu

m
hu

riy
et

 H
alk

 P
a 

Ha
sa

n 
AY

DI
N 

İS
TA

NB
UL

 
KA

TI
LM

AD
I 

Cu
m

hu
riy

et
 H

alk
 P

a 
Sı

dı
ka

 
AY

DO
Ğ

AN
 

İS
TA

NB
UL

 

I 

ı[ 

KA
TI

LM
AD

I 
Ad

al
et

 v
e 

Ka
lkı

nm
a 

Lo
km

an
 

AY
VA

 
İS

TA
NB

UL
 

I 

KA
TI

LM
AD

I 
Ad

al
et

 v
e 

Ka
lkı

nm
a 

Eg
em

en
 

BA
Ğ

IŞ
 

İS
TA

NB
UL

 

ı 
Î 

ı" 
KA

TI
LM

AD
I 

Ad
al

et
 v

e 
Ka

lkı
nm

a 
M

us
ta

fa
 

< 
00 

İS
TA

NB
UL

 

j 

KA
TI

LM
AD

I 
Ad

al
et

 v
e 

Ka
lkı

nm
a 

Ya
hy

a 

co* < 
CD 

İS
TA

NB
UL

 

I 

KA
TI

LM
AD

I 
Ad

ale
t v

e 
Ka

lkı
nm

a 
M

ur
at

 
BA

ŞE
SG

İO
Ğ

LU
 

İS
TA

NB
UL

 
20

:2
1:

29
 

06
.1

1.
20

03
 

KA
BU

L 
Ad

al
et

 v
e 

Ka
lkı

nm
a 

Nu
sr

et
 

BA
YR

AK
TA

R 
İS

TA
NB

UL
 

20
:2

2:
36

 
06

.1
1.

20
03

 
KA

BU
L 

Ad
al

et
 v

e 
Ka

lkı
nm

a 
Hü

se
yin

 
BE

ŞL
İ 

İS
TA

NB
UL

 

Y 

KA
TI

LM
AD

I 
Ad

al
et

 v
e 

Ka
lkı

nm
a 

Al
aa

tti
n 

BÜ
YÜ

KK
AY

A 
İS

TA
NB

UL
 

20
:2

1:
39

 
06

.1
1.

20
03

 
KA

BU
L 

Ad
al

et
 v

e 
Ka

lkı
nm

a 
Al

i 
CO

ŞK
UN

 
İS

TA
NB

UL
 

i 

KA
TI

LM
AD

I 
Ad

al
et

 v
e 

Ka
lkı

nm
a 

Ni
m

et
 

ÇU
BU

KÇ
U 

İS
TA

NB
UL

 

'r 

KA
TI

LM
AD

I 
Ad

ale
t v

e 
Ka

lkı
nm

a 
M

eh
m

et
 B

ey
az

ıt 
DE

Nİ
ZO

LG
UN

 
İS

TA
NB

UL
 

KA
TI

LM
AD

I 
Cu

m
hu

riy
et

 H
alk

 P
a 

Ke
m

al
 

co-
> 
cn 
LU O 

KA
TI

LM
AD

I 
Ad

al
et

 v
e 

Ka
lkı

nm
a 

Na
zı

m
 

EK
RE

N 

i 
i 
•: 

I I 3 3 co : oo z z < : < 
i— | 1— 
co co 

! 
ı co 
i£ 

V CM 
•'• i CD 
! CM 

KA
TI

LM
AD

I 
Cu

m
hu

riy
et

 H
alk

 P
a 

Şü
kr

ü 
M

us
ta

fa
 

EL
EK

DA
Ğ

 

1 3 Oû 
-1 
h — co 

oo 
CD CD CM 

cd 
CD 

1 3 co 

Ad
al

et
 v

e 
Ka

lkı
nm

a 
Ek

re
m

 
ER

DE
M

 
İS

TA
NB

UL
 

- 3 6 6 -



İli 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 

Soyadı 
EROL 
GÜLÇİÇEK 
GÜNDÜZ 
GÜNEŞ 
GÜREL 
HACALOĞLU 
HACIOĞLU 
İBİŞ 
İNCEKARA 
KAÇIR 
KANSU 
KAPTANOĞLU 
KARSLI 
KELEŞ 
KETENCİ 
KILIÇDAROĞLU 
KORAL 
KUMKUMOĞLU 
KUZU 
KÜÇÜKALİ 

Adı 
Gürsoy 
Ali Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 
Zeynep Damla 
Algan 
Memduh 
Ali 
Halide 
Ünal 
Hüseyin 
Cengiz 
Muharrem 
Birgen 
Ahmet Güryüz 
Kemal 
Recep 
Ali Kemal 
Burhan 
Göksal 

LİVANELİOĞLÜ Ömer Zülfü 7 

OKUDUCU 
ÖYMEN 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adaiet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

Cumhuriyet Halk Pa, KATILMADI 
Güldal Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Onur Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 



İli 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İSTANBUL 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 

Soyadı 
ÖZAL 
ÖZBEK 
ÖZDEMİR 
ÖZPOLAT 
ÖZTÜRK 
SEKMEN 
SEVİGEN 
ŞAHİN 
ŞAHİN 
ŞİMŞEK 
ŞİRİN 
TAMAYLIGİL 
TANLA 
TOPUZ 
TORUZ 
UNAKITAN 
USLU 
YALÇINTAŞ 
YAZICI 
YILDIRIM 
AKALIN ' " " 
AKÇAM 

AKDEMİR 

Adı 
İbrahim Reyhan 
Ahmet Sırrı 
İnci Gülser 
Mehmet Ali 
Yaşar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 
Idris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bihlun 
Bülent Hasan 
Ali 
Gülseren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
Binali 
Hakkı 
Zekeriya 
Vezir 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Liberal Demokrat Pc 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

Cumhuriyet Halk Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
K&Ö0TCU b*3t.t 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

KABfeHABrM** 
KATILMADI 
KATILMADI 
KfrTILMADE U f l t / u 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 



©s 

İli 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
İZMİR 
KARS 
KARS 

Soyadı 
ANADOL 
ARITMAN 
AYDIN 
BARATALI 
BODUR 
ENSARİ 
ERSİN 
ERTEN 
HOTAR 
KARADEMİR 
KARAMAN 
KATMERCİ 
KAYA 
MİÇOOĞULLARI 
OYAN 
ÖKTEM 
TEKELİOĞLU 
TOPRAK 
UZUNBAY 
ÜLKÜ 
YILDIZ " 
BEYRIBEY 
KARABAYIR 

Adı 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ali Rıza 
Tevfik 
Ahmet 
Abdürrezzak 
Nükhet 
Erdal 
Fazıl 
İsmail 
Yılmaz 
Türkan 
Oğuz 
Enver 
Mehmet Sayım 
Muharrem 
Sedat 
Hakkı 

Parti 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 

Serpil Adalet ve Kalkınma 
Yusuf Selahattin Adalet ve Kalkınma 
Zeki Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KAfltMA'öf k*V<-^ 
KATILMADI 

KATILMADI 



İli 
KARS 
KASTAMONU 
KASTAMONU 
KASTAMONU 
KASTAMONU 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KAYSERİ 
KIRKLARELİ 
KIRKLARELİ 
KIRKLARELİ 
KIRŞEHİR 
KIRŞEHİR 
KIRŞEHİR 
KOCAELİ 
KOCAELİ " 

KOCAELİ 
KOCAELİ 

Soyadı 
YİĞİT 
KÖYLÜ 
ÖZKAN 
SIVACIOĞLU 
YILDIRIM 
BAŞTÜRK 
DURU 
ELİTAŞ 
ESKİYAPAN 
GÜL 
ÖZCAN 
YAKUT 
YILDIZ 
ALTINORAK 
KES.İMOĞLU 
SARIÇAM 
ARSLAN 
BAYINDIR 
TURAN 
AYAR 
BAŞTOPÇU 
ÇETİN 

DOĞAN 

Adı 
Selami 
Hakkı 
Sinan 
Mustafa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 
Mustafa 
Muharrem 
Abdullah 
Niyazi 
Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 

Parti 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Muzaffer Adalet ve Kalkınma 
izzet Cumhuriyet Halk Pa 

Nevzat Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
KOCAELİ 
KOCAELİ 
KOCAELİ 
KOCAELİ 
KOCAELİ 
KONYA 
KONYA 

KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KONYA 
KÜTAHYA 
KÜTAHYA 

Soyadı 
ERGÜN 
GÖNÜL 
GÜN 
PEPE 
SİRMEN 
ANGI 
BÜYÜKAKKAŞLAR 
BÜYÜKCENGİZ 
CANDAN 
ÇETİN 
ÇETİNKAYA 
ERDEM 
GÜÇLÜ 
IŞIK 
KART 
KILIÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZKUL 
TÜFEKÇİ 
ÜNALDI 
ÜRÜN 
AKSOY 
CANTİMUR 

Adı 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 
Halil ' 
Soner 
Abdullah Erdem 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

Adalet ve Kalkınma KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KABUL 



1 

İli 
KÜTAHYA 
KÜTAHYA 
KÜTAHYA 
KÜTAHYA 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MALATYA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA "" 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
MANİSA 
K.MARAŞ 
K.MARAŞ 

Soyadı 
GÜVEN 
KINAY 
ORDU 
YILMAZ 
AKDOĞAN 
ASLANOĞLU 
BAŞKURT 
ERKAL 
KILIÇ 
ÖLMEZTOPRAK 
SARIBAŞ 
ARINÇ 
BİLEN 
ÇERÇİ 
ÇİLİNGİR 
ÖREN 
ÖZKAN 
TANRIVERDİ 
TAŞÇI 
TURGUT 
YETENÇ 
ARIKAN 
BULUT 

Adı 
Alaettin 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Halil İbrahim 
Miraç 
Ferit Mevlüt 
Ali Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
ismail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 
Ufuk 
Hüseyin 
Hakan 
Süleyman 
Mustafa Erdoğan 
Fatih 
Mehmet Ali 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

Adalet ve Kalkınma KABUL 
Adalet ve Kalkınma KASfcHfcBI M - ^ u 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
K * T O » B l f c 4 y ^ 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 

Cumhuriyet Halk Pa| KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma KABUL 
Adalet ve Kalkınma KATILMADI 



1 

j 

İli 
K.MARAŞ 
K.MARAŞ 
K.MARAŞ 
K.MARAŞ 
K.MARAŞ 
K.MARAŞ 
MARDİN 
MARDİN 
MARDİN 
MARDİN 
MARDİN 
MARDİN 

MUĞLA 
MUĞLA 
MUĞLA 
MUĞLA 
MUĞLA 
MUĞLA 
MUŞ 
MUŞ 
MUŞ 
MUŞ 
NEVŞEHİR 

Soyadı 
DOĞAN 
MAHÇİÇEK 
PAKDİL 
PARLAKYİĞİT 
SEZAL 
YILMAZCAN 
BÖLÜNMEZ 
DAĞ 
DOĞAN 
DUYAN 
ERİ 
HAMİDİ 

ARSLAN 
ERGİN 
ÖZYER ~ 
TERZİBAŞIOĞLU 
ÜSTÜN 
YAKA 
ERTUĞRUL 
KARAYAĞIZ 
YILDIZ 
YILMAZ " 
ELKATMIŞ 

Adı 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattin 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmet Beşir 

Ali 
Gürol 
Hasan 
Orhan Seyfı 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettin 
Sabahattin 
Medeni . 
Mehmet 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Bağımsız 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KAI1UAABI ^A^ji^ 
KATILMADI 

KATILMADI 
KAffltMffi l X44c/ı_ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 



İli 
NEVŞEHİR 

NEVŞEHİR 
NİĞDE 
NİĞDE" 
NİĞDE 
ORDU 
ORDU 
ORDU 
ORDU 
ORDU 
ORDU 
ORDU 
RİZE 
RİZE 
RİZE 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAKARYA 
SAMSUN 

SAMSUN _ 

Soyadı 
KÖYBAŞI 

SEYFİ 
ÇETİN 
ERASLAN 
ÖZEGEN 
FATSA 
GÜLER 
TANDOĞDU 
TAŞÇI 
TÜRKMEN 
UYSAL 
YILMAZ 
ÇAKIR 
KART 

SÜT.LÜOĞLU 
CEBECİ 
ÇELİK 
DİŞLİ 
GÜNDÜZ 
ÜSTÜN 
YILDIRIM 
ÇAKIR 

DEMİR 

Adı 
Rıtvan 

Osman 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
idris Sami 
Hamit 
Kazım 
Cemal 
Enver 
ilyas 
Abdülkadir 
İmdat 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Süleyman 
Ayhan Sefer 
Recep 
Mustafa 

Cemal Yılmaz 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 

Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KABUL 

KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 

Adalet ve Kalkınma KABUL 

Adalet ve Kalkınma j KATILMADI 



İli 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SİNOP 
SİNOP 
SİNOP 
SİVAS 
SİVAS 
SİVAS 
SİVAS 
SİVAS 
SİVAS 
TEKİRDAĞ 
TEKİRDAĞ 
TEKİRDAĞ " 
TEKİRDAĞ 
TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TOKAT 

Soyadı 
DEMİR 
KILIÇ 
KOÇ" 
KURT 
ÖNDER 
UZUNKAYA 
YENİ 
ALTAY 
CAN 
ÖZTÜRK 
KILIÇ 
KULAKSIZ 
SÖZEN 
ŞENER 
TAŞ. 
UZUN 
AKBULUT 
KAMBUR 
KAPLAN 
SAYGUN 
TÜTÜNCÜ 
ASLAN | 
AYALAN 

Adı 
Mustafa 
Suat 
Haluk 
Mehmet 
İlyas Sezai 
Musa 
Ahmet 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selami 
Tevfık Ziyaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zeyit 
Şükrü 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

KıSSfiBSBIfc/k&ıA-
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

Adalet ve Kalkınma ; KABUL 
Adalet ve Kalkınma KABUL 
Cumhuriyet Halk Pa KA8BSfi$l lu\(bo<-
Cumhuriyet Halk Pa KABUL 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma K A S B S ^ t * * — -
Adalet ve Kalkınma, KATILMADI 



Ut 
-4 

1 

1 

İli 
TOKAT 
TOKAT 
TOKAT 
TOKAT 
TOKAT 
TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
TUNCELİ 
TUNCELİ-
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA j 
ŞANLIURFA j 
ŞANLIURFA 

Soyadı 
ÇAKMAK 
DAĞCIOĞLU 
DİREN 
ŞAHİN 
TOSUN 
ARZ 
AYKAN 
CUMUR 
HAMZAÇEBİ 
DUMANOĞLU 
ERDÖL 
GÖKTAŞ 
ÖZAK 
GÜYÜLDAR 
YERLİKAYA 
AKMAN 
BAYRAK 
CEVHERİ 
İZOL 
KAPLAN 
MARAŞ 

MELİK" 
ÖZLEK 

Adı 
İbrahim 
Mehmet Ergun 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
Mehmet Akif 
Aydın 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V. Sinan 
Yahya 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfikar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 
Mehmet Vedat 
Mehmet j 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KABUL 

Adalet ve Kalkınma KABUL 
Cumhuriyet Halk Pa KABUL 
Cumhuriyet Halk Pa KABUL 
Adalet ve Kalkınma KABUL 
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

Kâ£BtfDtata4^ 
KATILMADI 
KATILMADI 

KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

Adalet ve Kalkınma KABUL 
Cumhuriyet Halk Pa; KABUL 
Adalet ve Kalkınma KABUL 



İli 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 
UŞAK 
UŞAK 
UŞAK 
VAN 
VAN 
VAN 
VAN 
VAN 
VAN 
VAN 
YOZGAT 
YOZGAT 
YOZGAT 
YOZGAT 
YOZGAT 
YOZGAT ~ 
ZONGULDAK 
ZONGULDAK 
ZONGULDAK 
ZONGULDAK 

Soyadı 
TÜYSÜZ 
YETKİN 
YILDIZ 
COŞKUNOĞLU 
ÇAĞLAYAN 
TUNÇ 
ARVAS 
BİNER 
ÇELİK 
HAYDAROĞLU 
KARABIYIK 

KARTAL 
KAYA 
ARSLAN 
BOZDAĞ 
ÇİÇEK 
ERDEMİR 
KOÇ 
ÖZTÜRK ~ 
AKIN 
ERDOĞAN 
SARAÇ 
TOPTAN 

Adı 
Turan 
Abdurrahman Müfit 
Mahmut 
Osman 
Ahmet 
Alim 
Maliki Ejder 
Hacı 
Hüseyin 
Yekta 
Cüneyt 

Mehmet 
Halil 
ilyas 
Bekir 
Mehmet 
Mehmet 
Emin 
Mehmet Yaşar 

Parti 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 

Harun \ Cumhuriyet Halk Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

KJÖÖH&I | W Ö « H 

KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

Fazlı 'Adaletve Kalkınma K ^ Ö 5 ^ © I H V ı — 
Nadir . Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI 
Koksal Adalet ve Kalkınma ; KATfcMABI & a •— 



İli 
ZONGULDAK 
AKSARAY 
AKSARAY 
AKSARAY 
AKSARAY 
BAYBURT 
BAYBURT 
KARAMAN 
KARAMAN 
KARAMAN 
KIRIKKALE 
KIRIKKALE 
KIRIKKALE 
KIRIKKALE 
BATMAN 

BATMAN 
BATMAN 
BATMAN 
ŞIRNAK 
ŞIRNÂK ~ 
ŞIRNAK 
BARTIN 
BARTIN 

Soyadı 
TÜRKMEN 
AÇIKGÖZ 
ALABOYUN 
TOPRAK 
YAŞAR 
BATTAL 
GÜNEY 
AKGÜN 
ÇAVUŞOĞLU" 

ÜNLÜ 
CAN 
ERDEM 
TİRYAKİ 
YILMAZER" 

DEMİRKIRAN 
İNAL 
NASIROĞLU 
SUÇİN 
BİRLİK 
ŞEYDA 
TATAR 
KABARIK 
KULAK " | 

Adı 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Ramazan 
Ahmet 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 
Vahit 
Halil 
Murat 
Afif 
Ahmet 
M. Nezir 
Mehmet Ali 
ibrahim Hakkı 
Abdullah Veli 
Mehmet 
Hacı ibrahim 
Mehmet Asım 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Bağımsız 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

Adalet ve Kalkınma 'KABUL 
Adalet ve~Kalkınma KABUL" 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

Adalet ve Kalkınma KATILMADI 
Adalet ve Kalkınma 
Bağımsız 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma , 

KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL" " 



İli 
ARDAHAN 
ARDAHAN 
İĞDIR 
İĞDIR 
YALOVA 
YALOVA 
KARABÜK 
KARABÜK 
KARABÜK 
KİLİS 
KİLİS 
OSMANİYE 
OSMANİYE 
OSMANİYE 
OSMANİYE 
DÜZCE 
DÜZCE 
DÜZCE 
SİİRT 
SİİRT 
SİİRT 

Soyadı 
ALTUN 
ÖĞÜT 
AKDEMİR 
ARTANTAŞ 
İNCE 
ÖNDER 
BİLİR 
CEYLAN 
ÖĞÜTEN 
KARA 
KAYA 
KASTAL 
SARI 
UZDİL 
ÜNAL 
ÇAKIR 
KAŞIKOĞLU 
YAKIŞ 
ERDOĞAN 
ERGENÇ 
GÜLYEŞİL 

Adı 
Kenan 
Ensar 
Dursun 
Yücel 
Muharrem 
Şükrü 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Hasan 
Veli 
Durdu Mehmet 
Mehmet 
Necati 
Şükrü 
Fahri 
Metin 
Yaşar 
Recep Tayyip 
Öner 
Öner 

Parti 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Doğru Yol Partisi 
Cumhuriyet Halk Pa 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Cumhuriyet Halk Pa 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 
Adalet ve Kalkınma 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL " 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
OONEflf: 22 YASAMA YILI: 2 

15 İNCİ BİRLEŞİM 

6 KASIM 2003 PERŞEMBE 

Saat: 15.00 

KISIMLAR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun 6.11.2003 Perşembe günkü Birleşiminde 272 sıra sayılı Kanun Tasarısının 

görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasının, Genel Kurulun onayına sunulması 
Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 4.11.2003 tarihli 13 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu * Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
-6.11.2003 Perşembe- Saat: 10.00 Komisyonu 
- 7.11.2003 Cuma - Saat: 10.00 6.11.2003 Perşembe - Saat: 10.30 
- 8.11.2003 Cumartesi - Saat: 10.00 

* (10/29, 31) Esas Numaralı Meclis 
* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Araştırması Komisyonu 

6.11.2003 Perşembe- Saat: 10.30 6.11.2003 Perşembe - Saat: 13.00 

* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm * Dışişleri Komisyonu 
Komisyonu 13.11.2003 Perşembe - Saat: 10.00 
6.11.2003 Perşembe - Saat: 14.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
15 iNCl BİRLEŞİM 6 KASIM 2003 PERŞEMBE Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

sCtk 

3 - SEÇİM 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

>Ctk 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

jCtk 

7 - SÖZLÜ SORULAR 

sCfck 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 

1. X- 19.6.1994 Tarih ve 544 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname; Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/224. 
1/361) (S. Sayısı : 272) (Dağıtma tarihi: 31.10.2003) 

2. - Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 
(Dağıtma tarihi: 2.6.2003) 

3. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

4. X- Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından 
Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/406) (S. Sayısı: 94'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 4.7.2003) 

5. X- Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 211) 
(Dağıtma tarihi: 4.7.2003) 

6. X- Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve 
Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür. Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/537) 
(S. Sayısı: 212) (Dağıtma tarihi: 7.7.2003) 

7. X- Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü 
Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili 
Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 216) (Dağıtma tarihi: 
14.7.2003) 

8. X- Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında 
Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı: 217) 
(Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

9. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

10. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/476) (S. Sayısı: 219) 
(Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

11. X- Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin 
Korunması Sözleşmesi : İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/469) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

12. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı 
Türk-Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık. İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/484) (S. Sayısı: 239) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

13. X- Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/493) (S.'Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi:^.7.2003) 

- 4 - 15 İNCİ BİRLEŞİM 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
14. X- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/596) (S. Sayısı: 241) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

15. X- İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/597) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

16. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan Gaz 
Bağlantısının Gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyetinden Yunanistan Cumhuriyetine Doğal 
Gaz Arzına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/601) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Konusunda Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/598) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

18. X - Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) 

19. X - Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/475) (S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) 

20. X - Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/510) (S. Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi: 31.7.2003) 

21. X - Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Şartının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/590) 
(S. Sayısı: 261) (Dağıtma tarihi : 31.7.2003) 

22. - İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonları Raporları (1/624) (S. Sayısı: 267) (Dağıtma tarihi : 9.10.2003) 

23. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

24. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
3.7.2003) 

25. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 
1.5.2003) (*) 

26. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/356) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma 
Tarihi: 20.5.2003) 

27. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl 
'"Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma 
Tarihi: 20.5.2003) (*) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

28. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

29. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih 
Kapusuz ve Haluk İpek. Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 
Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

30. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalfnın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

31. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa 
"Geçici Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

32. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve 3 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/169) (S. Sayısı: 
255) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

33. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S. Sayısı: 
256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

34. - Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/647) (S. Sayısı: 268) (Dağıtma tarihi : 15.10.2003) 

35. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/353) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma tarihi : 20.10.2003) 

36. - Askerî Ceza Kanunu ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/606) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 22.10.2003) 

37. - İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı: 271) (Dağıtma tarihi : 22.10.2003) 

38. X - Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/364) (S. Sayısı: 273) (Dağıtma tarihi: 27.10. 2003) 

• 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 272) 

19.6.1994 Tarih ve 544 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; 
Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kay
naklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (1/224, 1/361) 

T.C. 

Başbakanlık 24.6.1994 

Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-1/206/03718 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" 
bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile, Türkiye'de sanayinin ve ticaretin sağlıklı bir rekabet or
tamına kavuşması, ülkenin teknolojik bakımdan ilerleyebilmesi için gerekli olan teknolojik bilginin 
sağlanabilmesi, ülke içinde serbest rekabet ortamının oluşturulması, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin motive edilmesi için çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve markalar ile sınaî 
tasarımlar, menşe ve mahreç işaretleri gibi diğer sınaî mülkiyet haklarının tescil edilmesi ve gerek
li korumanın etkin biçimde sağlanması, sınaî mülkiyet haklanna ilişkin yurt içi ve dışında varolan 
bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi görevlerini yürütmek üzere "Türk 
Patent Enstitüsü Başkanlığı" isimli, tüzel kişiliğe haiz, bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm 
bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tâbi, idarî ve malî özerkliğe sahip, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına bağlı kamu kurumu olarak bir enstitünün kurulması amaçlanmaktadır. 



— 2 — 

Ülkenin sınaî alandaki gelişmesi, ülkedeki eğitim ve araştırma için yapılan harcamalara bağlı 
olduğu kadar, gelişmelerin oluşmasını destekleyici, düzenleyici ve hakların aidiyetini belirleyici 
hukukî mevzuatla da ve bu mevzuatın sağlıklı biçimde uygulanması ile yakından ilgilidir. 

Türk Patent Enstitüsü kanunlarla düzenlenmiş olan patent, markalar ve diğer kanunlarla düzen
lenecek olan diğer sınaî mülkiyet haklan (sınaî tasarımlar, menşe ve mahreç işaretleri gibi) sınaî 
mülkiyet hakları konularında da faaliyet gösterecektir. Ancak, enstitünün adının Türk Patent Ens
titüsü olmasının nedeni, "'Patent" kelimesinin, sınaî mülkiyet haklarının en önemlilerinden birini 
tanımlaması, diğer yandan, çeşitli yabancı ülkelerde de sınaî mülkiyet hakları ile ilgili mevzuatın 
"Patent Ofisi", "Patent Enstitüsü" gibi adlarla anılan birimler tarafından yürütülmesi ve ayrıca kısa 
bir unvanın pratik yararı da olmasıdır. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 955 sayılı ilkesinde ''Yurt içinde ve yurt dışında tek
nolojilerin takibinin kurulacak bilgi bankası aracılığıyla yapılması ve elde edilen teknolojilerin yay
gınlaştırılması için yan otonom bir patent müessesesi kurulacaktır." hükmü yer almaktadır. Diğer 
taraftan 1990, 1991, 1992 yılları icra Planlarında da aynı yönde tedbirler bulunmaktadır. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının söz konusu ilkesi doğrultusunda hazırlanan taslakta, Türk 
Patent Enstitüsü yarı otonom bir yapı içinde teşkilatlandırılmıştır. Diğer ülkelerde de benzer yapıda 
Patent Ofisleri bulunmaktadır. 

Enstitünün idarî yapısını belirleyici unsur olarak Yönetim Kurulu alınmıştır. Yönetim 
Kurulunun oluşumunda ağırlık kamu kesimi üzerindedir. Bakanlığa, Yönetim Kurulunda kendi 
Bakanlığının temsilcileri yanında, Enstitü Başkanı ve Başkan Yardımcılarına da atama olanağı 
verilmiştir. Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı temsilcilerine ise sınaî mülkiyet haklarının tek
nolojik ve hukukî boyutlarının yanısıra, enstitünün yürüteceği işlemlerde ortaya çıkabilecek malî 
problemlerin çözümü gözönüne alındığı için yer verilmektedir. 

Enstitüye sınaî mülkiyet haklan ve enstitünün işleyişi ile ilgili düşünce bildirmek ve tavsiyeler
de bulunmak üzere bir Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Çeşitli kamu ve özel kesim temsilcilerin
den oluşan Danışma Kurulunun, enstitünün vereceği hizmetlere önemli katkıları olacağı düşünül
mektedir. 

Enstitünün özel hukuk hükümlerine tâbi olmasıyla, vereceği kararlara karşı başvuru ve hak 
sahiplen veya üçüncü kişiler tarafından mahkemeye götürülme olanağı verilmektedir. 

Bu Kanun Hükmünde Kararname tasarısı ile kurulan Türk Patent Enstitüsünün vereceği hiz
metin gelişmiş ülkelerin standartlarında olması, enstitünün modern araç-gereç, bilgisayar ve 
dokümantasyonla donatılmış olmasına ve kalifiye personel istihdam etmesine bağlıdır. Hazırlanan 
tasarı ile, hizmetin kalitesini ve hızının artırılacağı ve ülkenin sanayileşmesine ve teknolojik geliş
mesine katkıda bulunulacağı umulmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 272) 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Türk Patent Enstitüsünün kuruluşu ve amacı açıklanmaktadır. Enstitünün, Tür

kiye'nin teknolojik ilerlemesine katkı sağlaması, rekabet ortamının oluşması, kanunlarla düzenlen
miş sınaî mülkiyet haklarının tesis edilmesi ve korunması işlevlerini yerine getirmesi amaçlanmıştır. 

Enstitünün kamu kurumu olup, tüzel kişiliğe haiz ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı ol
duğu vurgulanmıştır. 

Madde 2. - Enstitü, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu, Bakanlık ve Bakanlık deyimleri tanım
lanmıştır. 

Madde 3. - Enstitünün görevleri tanımlanmaktadır. Enstitünün görevleri arasında sınaî mülkiyet 
haklarının tescili ve korunması işlerini, arabuluculuk ve bilirkişilik, lisans ve devir anlaşmaları tes
cilini yapmak, teknoloji arşivi kurmak, yurt dışında benzer veya uluslararası kuruluşlar ile ilişkiler 
kurmak ve Türkiye'yi temsil etmek, kanunlarla verilmiş diğer görevleri yerine getirmek sayılmaktadır. 

Madde 4. - Enstitünün organları tadad edilmiştir. 
Madde 5. - Yönetim Kurulunun oluşumu, atanmaları belirlenmektedir. Yönetim Kurulunun 

teşkilinde hangi Bakanlık veya kurum temsilcilerinin yer alacağı ve atama usulleri ile görev süreleri 
hüküm altına alınmıştır. 

Madde 6. - Yönetim Kurulunun görevleri tanımlanmakta, toplantı esaslan belirlenmektedir. 
Madde 7. - Danışma Kurulunun oluşumu, hangi kurumların temsilcilerinin bu Kurulda yer 

alacağı, üyelik süreleri, toplantı zamanları açıklığa kavuşturulmaktadır. 
Madde 8. - Danışma Kurulunun görevleri tanımlanmaktadır. Danışma Kurulunun esas olarak 

enstitünün faaliyetlerine ve Türk sınaî mülkiyet haklan hukukuna ilişkin düşüncelerini bildirmesi 
ve tavsiyelerde bulunması hükme bağlanmıştır. 

Madde 9. - Enstitü Başkanlığının oluşumu, atanması ve görevleri hüküm altına alınmıştır. 
Madde 10. - Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tanımlanmış ve enstitünün karar

larına karşı hak sahiplerinin ilgili kanunlar çerçevesinde yaptıkları itirazların incelenmesi ve değer
lendirilmesi hususları hüküm altına alınmıştır. 

Madde 11. - Enstitünün Ana Hizmet Birimleri sayılmakta ve görevleri belirtilmektedir. Ana 
hizmet birimleri olarak, patent, markalar, uluslararası ilişkiler daireleri yer almaktadır. 

Madde 12. - Patent Dairesinin görevleri sayılmaktadır. 
Madde 13. - Markalar Dairesinin görevleri sayılmaktadır. 
Madde 14. - Uluslararası İlişkiler Dairesinin görevleri sayılmaktadır. 
Madde 15. - Yardımcı Hizmet Birimleri sayılmaktadır. 
Madde 16. - Personel Dairesinin görevleri sayılmaktadır. 
Madde 17. - İdarî ve Malî İşler Dairesinin görevleri sayılmaktadır. 
Madde 18. - Enformasyon ve Dokümantasyon Dairesinin görevleri sayılmaktadır. 
Madde 19. - Bilgi İşlem Dairesinin görevleri sayılmaktadır. 
Madde 20. - Enstitünün danışma birimleri sayılmaktadır. 
Madde 21. - Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmaktadır. 

Madde 22. - Hukuk Müşavirliğinin görevleri belirtilmektedir. 
Madde 23. - Enstitüdeki atamalarda personelin nitelikleri ve diğer hususların neler olacağı hük

me bağlanmıştır. 
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Madde 24. - Enstitünün işlemlerinin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine 
tâbi olduğu vurgulanmaktadır. 

Madde 25. - Enstitünün gelirleri belirlenmiştir. 
Madde 26. - Enstitüde çalışan personelin nitelikli olması ve bu işlerin özel uzmanlık gerektir

mesi nedeniyle personel statüsü sözleşmeli olarak öngörülmüştür. 
Madde 27. - Enstitü kadrolarının tespit, ihdas, kullanım ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer 

hususlar düzenlenmektedir. 
Madde 28. - Enstitünün 1050 ve 2886 sayılı Kanun hükümlerine tâbi olmayacağı hüküm altına 

alınmıştır. Ayrıca, enstitünün alım-satım, kiralama vesair işlemleri için bir yönetmelik çıkarılacağı 
belirlenmiştir. 

Madde 29. - Bu madde hazırlanması gereken Yönetmeliklerle ilgilidir. 
Madde 30. - Bu madde ile Enstitü nezdinde vekillik yapacak kişilerin nitelikleri tanımlanmak

tadır. 
Madde 31. - 3143 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılan hükümlerine ilişkindir. 
Geçici Madde 1. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınaî Mülkiyet Dairesinin taşınmaz malları ve 

tüm belgeleri ile Türk Standartlan Enstitüsünde bulunan patent dokümanlanmn, araç ve gereçlerin 
enstitüye devredilmesi öngörülmektedir. 

Geçici Madde 2. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınaî Mülkiyet Başkanlığı Personeli kadroları 
ile birlikte enstitüye geçişi düzenlenmektedir. 

Geçici Madde 3. - Enstitü faaliyete geçinceye kadar her türlü sınaî mülkiyet hakkı ile ilgili iş
lemlerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. 

Geçici Madde 4. - Enstitü başkanı ve ilk yönetim kurulu üyelerinin ve danışma kurulu 
üyelerinin atamalannın yapılması bu madde ile düzenlenmektedir. 

Geçici Madde 5. - Mevcut personelin uzman ve uzman yardımcılığına atanabilmesi mümkün 
kılınmaktadır. 

Geçici Madde 6. - Enstitünün kadroları düzenlenmektedir. 
Geçici Madde 7. - Bu madde ile Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığı nezdinde vekillik yapan 

kişilere sınav hakkı tanınmaktadır. 
Geçici Madde 8. - Bu madde ile vekillik yeterlik sınavının ilkinin yapılması düzenlenmektedir. 
Geçici Madde 9. - Bu madde ile patent ve marka işlemleri için başvurulann Türk Patent Ens

titüsüne yapılması öngörülmektedir. 
Geçici Madde 10. - Bu madde ile enstitünün bütçesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı yetkilen

dirilmektedir. 
Geçici Madde 11. - Bu madde ile enstitü başkanı ve başkan yardımcısı, marka uzmanı ve patent 

uzmanı kadrolannın 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun Ek Gösterge cetvellerinde yer alması 
sağlanmaktadır. 

Geçici Madde 12. - Bu madde ile enstitüdeki "Marka Uzmanı", "Patent Uzmanı", "Marka Uz
man Yardımcısı" ve 'Tatent Uzman Yardımcısı" kadrolannın 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 
ilgili maddelerine eklenmesi sağlanmaktadır. 

Madde 32. - Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihi belirlenmektedir. 
Madde 33. - Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği 

hüküm altına alınmıştır. 
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T.C. 
Başbakanlık 7.1.2003 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/196-279/117 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığmıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulu'nca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Abdullah Gül 
Başbakan 

LİSTE 
Esas No. Hükümsüz Savılan Kanun Tasarılarının Adı : 

1/465 İskân Kanunu Tasan sı 
1/479 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici 

Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
1/638 Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı 

1/682 Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı 

1/747 At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/770 Köye Götürülen Hizmetlerden Gönüllü Katkılar Dışında Katılma Payı Alınmaması 

Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/800 Ziraat Vekâletine Merbut Bazı Mektep ve Müesseselerin Sureti İdaresi Hakkında 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/886 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/979 Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
1/986 Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar

namede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
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T.C. 
Başbakanlık 14.5.2002 

Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.KKG.0.10101-284.'2662 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 

3.4.2002 tarihinde kararlaştırılan "Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerek
çesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Modern sanayi strateji ve politikaları içerisinde, verimliliğin ve ekonomik gelişmenin ana fak

törlerinden biri olan teknik yenilikler ve buluşların sanayiye uygulanıp ekonomiye aktarılması, ay
rı bir önem taşımaktadır. Patent sistemi sayesinde korunmasına ve teşvik edilmesine başlanılan 
buluş ve özgün tasarımların, ülkelerin ekonomik ve teknolojik gelişmelerine pozitif katkıları olmak
tadır. Günümüzde farklı adlarıyla patent enstitüleri, marka ve patent ofisleri ve sınaî mülkiyet 
kurumları; ülkelerin ekonomik gelişmesinde, kalkınmasında, sanayi ve ticaret sektörlerinin geniş 
bir alana yayılan haklarının tesisi ve korunmasında, ekonomideki rekabet ortamının sağlanmasında 
ve teknoloji üretimi ve transferinde bir nevi lokomotif rolü üstlenmiş kurumlardır. Bu kurumlar, ay
nı zamanda, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilâtı (VVIPO) gibi dünya 
ticareti ve sınaî ve fikrî mülkiyet haklarını düzenleyen, politika üreten ve yönlendiren büyük ulus
lararası sekretaryalar ile üye ülkeler arasında da bir köprü vazifesi görmektedir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kamu kurumu olan Türk Patent Enstitüsü 
(TPE) ise, Avrupa Birliğine ekonomik ve ticarî mumun bir gereği olarak 1994 yılında kurulmuş 
olup. ülkemizde sınaî mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunmasından sorumlu 
tek kuruluş olarak, önemli ve özel nitelikli birçok görevi birden yerine getirmektedir. Söz konusu 
görevlerden bazıları; kanunlarla koruma altına alınmış sınaî mülkiyet haklarının tescilini ve bu hak
ların korunması ile ilgili işlemleri yapmak, lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulun
mak, mahkemelerde bilirkişilik yapmak, lisans ve devir anlaşmalarını tescil etmek, buluşların kul
lanımını takip etmek, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi 
ve arşivlenmesi işlemlerini yapmak ve sınaî mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaların 
hazırlanmasında ülke çıkarlarını koruyarak katkıda bulunmak, bu anlaşmaların Türkiye'de uygulan
masını sağlamak ve yurt içinde çeşitli kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için 
gerekli çalışmaları yapmaktır. TPE'nin hedef kitlesi, sanayi ve ticaret kesimleri, ilgili meslek 
kuruluş ve odaları, KOBİ'ler, sınaî mülkiyet haklarının korunması ile ilgili diğer bakanlıklar ile 
buluş sahibi, araştırmacı ve üniversitelerden oluşan çok geniş bir kesimdir. 
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Genel olarak fikrî ve sınaî mülkiyet haklan ve daha özele indirgendiğinde fikrî mülkiyet mev
zuatının uyumuna devam edilmesi ve bir hakkın izinsiz kullanılması (korsanlık) ile mücadelenin 
güçlendirilmesi, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2000 yılı Kasım ayında açıklanan Katılım 
Ortaklığı Belgesinde iç pazar uyumuna yönelik kısa vadeli öncelikler arasında ilk sırada yer almak
tadır. 

Kuruluşta TPE'ye 209 kadro tahsis edilmişse de bu sayı, günümüze kadar geçen 7 yıllık süre 
zarfında değişmeksizin kalmış; söz konusu kadronun fiilî kullanımı ise; kurumlararası nakiller ol
ması, iptal-ihdas gibi işlemler sırasında bazı kadrolann elde kalması, yasal zorunluluklar ve derece 
yükselmeleri için boş kadrolar tutulması ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince 22.7.1981 tarihli ve 
2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında 
Kanun kapsamına alınan TPE'nin ayrı bir özel güvenlik teşkilâtı için ilave personele ihtiyaç duy
ması nedenleriyle 150 civarında kalmıştır. Buna karşılık, iş yükü artmış, ülkemiz adına yürütülen 
uluslararası anlaşmaların sayısı ve yüklediği sorumluluklar büyümüştür. TPE, günümüzde, 150 
civarındaki kadrosu ile; yılda 35 000'den fazla tescil başvuru dosyası, 250 000'e ulaşan gelen-giden 
evrak, süreli ve ivedi binlerce mahkeme, icra müdürlüklerinin talepleri ve ayrıca ülkemiz adına taraf 
olunan ve sorumluluk alınan 11 adet önemli uluslararası anlaşma ve çeşitli dış projelerle ilgili iş
lemleri gerektiği gibi yürütmeye, büyük bir özveri ile gayret etmektedir. Yukarıda bahsi geçen yıl
lık başvuru ve evrak sayıları günlük baza indirgendiğinde ve bir yılda 200 iş günü olduğu varsayımı 
altında, günlük evrak trafiğinin 1 250, günlük tescil başvuru sayısının ise 175'e ulaştığı görülecek
tir. TPE, tüm bu görev ve yükümlülüklerini, son derece kifayetsiz sayıdaki personeline rağmen 
yürütme gayreti içerisindedir. 

TPE'nin mevcut kadrosu ve bu kadro içerisindeki karar verici personel sayısı değerlendiril
diğinde, TPE'nin ana iş yükü ve gelir kaynağını teşkil eden ve 2000 yılı itibariyla yerli ve yabancı, 
30 000'e yakın tescil başvurusunun gerçekleştiği Markalar Daire Başkanlığında görev yapmakta 
olan uzman personel sayısının 13 ile sınırlı olduğu görülmektedir. Aylık 1 600 civarında ulusal mar
ka tescil başvurusu, karar için 11 görevliye havale edilmekte olup (kişi başına düşen aylık dosya 
sayısı 150'dir), hızlı inceleme talepleri bu rakamların dışındadır. Ancak, binlerce marka başvurusu 
arasında alınabilecek hatalı bir karar, kurulmuş bulunan bir firmanın kapatılmasına kadar 
gidebileceği için, alınacak her kararın azamî itina ve geniş bir çerçevede alınması gerekmektedir. 
Zira TPE, bu konuda verilmiş bulunan yargı kararlan nedeniyle daha önce yanlış verilmiş olan bir 
tescil belgesini iptal edememektedir. Dolayısıyla, marka başvuruları gibi TPE üzerindeki kamuoyu 
baskısının hayli yüksek olduğu ve zamana karşı yarışılan bir hizmet bölümünde görev yapacak kad
ronun önemli oranda genişletilmesi gereklidir. 

1995-2000 yıllan arasındaki 5 yıllık faaliyet döneminde TPE'ye yapılan başvuru sayılarındaki 
gelişmeler incelendiğinde; patent tescil başvurularının % 103 oranında artarak 3 500'lere, faydalı 
model başvurularının % 1.143'lük bir artış ile 500'e, marka tescil başvurularının % 80'lik bir artış
la 29 000'lere ve endüstriyel tasarım başvurularının ise % 66 oranında artarak 2 600'lere yükseldiği 
görülmektedir. Ancak, yine aynı 5 yıllık dönem boyunca TPE'nin personel sayısı aynı kalmıştır. 
Diğer bir ifade ile, TPE'nin görünür ve ölçülebilir iş hacmi, 1995-2000 yılları arasında asgarî bir kat 
artarken, personel sayısında mütekabil bir iyileştirme olmadığından, personel başına düşen dosya 
ve işlem sayısında önemli oranda artış yaşanmıştır. 

Öte yandan, 27.1.2000 tarihli ve 4504 sayılı Kanun ile, ülkemiz Avrupa Patent Sözleşmesine 
(Avrupa Patent Organizasyonuna) 20 nci üye ülke olarak kabul edilmiştir. Bu sözleşmeye tam 
üyeliğimiz, yasal prosedürler gereği 1 Kasım 2000 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu durum, önümüz-
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deki iki yıl içinde TPE'nin iş yükünü ve nitelikli personel ihtiyacım daha da artıracaktır. Yakın 
gelecekte taraf olacağımız diğer anlaşmalar ve uluslararası marka tescili ile ilgili Madrid Protokolü 
gibi anlaşmalara Japonya ve ABD gibi yüksek hacimli başvuru potansiyeli olan ülkelerin de taraf 
olmasıyla, TPE'nin iş yükü daha da artacaktır. Avrupa Birliğine giriş sürecinin bir gereği olarak 
uyum faaliyetlerini yürüten TPE, özellikle personel eksikliğinden kaynaklanan nedenlerle ulusal ve 
uluslararası yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirememe tehlikesi ile karşı karşıyadır. Nitekim 
halen, Türkiye'nin taraf olduğu Markaların Uluslararası Tesciline ilişkin Madrid Protokolünün 
yürütülmesinde ciddî problemler yaşanmaktadır. Madrid Protokolü kapsamındaki başvuruların, 
daha önce 12 ay içinde sonuçlandırılacağı taahhüt edilmişken, marka uzmanı eksikliği nedeniyle iş
lemlerin süresinde sonuçlandınlamaması sonucu uluslararası kuruluşlar nezdinde çok güç durumda 
kalınmış. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bildirimde bulunularak söz konusu sürenin 18 aya çıkarıl
ması sağlanmıştır. Diğer taraftan, 8 ay gibi bir sürede sonuçlandırılabilecek olan yurt içi marka baş
vurulan da, yine uzman personel eksikliği nedeniyle çoğu kez 18 ayı bulabilmekte, hatta bazı 
durumlarda daha da uzamaktadır. 

Ülkemizde sınaî mülkiyet sisteminin modernleştirilmesi amacıyla Dünya Bankası kredisi ile 
yürütülen ve Dünya Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve TPE arasında 2.8.1999 tarihinde imzalanan bir 
anlaşma ile finansmanı sağlanan "II. Endüstriyel Teknoloji Projesi" kapsamında, TPE birçok 
faaliyet gerçekleştirmek durumundadır. Projede öncelikle yeni bir sınaî mülkiyet sitesi kurulması ve 
donatılması amaçlanmıştır. Projenin hazırlıkları sırasında 1997 yılında Avrupa Patent Ofisine hazır
latılan fizibilite raporunda, TPE'nin fiilî kadrosunun en az 328 olması ve bu personelin proje kap
samında eğitilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı (kurumlar 
arası nakiller olması, iptal-ihdas gibi işlemler sırasında bazı kadroların elde kalması, yasal zorun
luluklar ve derece yükselmeleri için boş kadrolar tutulması ve TPE'nin ayrı bir özel güvenlik teş
kilâtı için ilave personele ihtiyaç duyması nedenleriyle), fizibilite raporunda 328 olarak öngörülen 
kadro sayısının norm düzeyi 400 civarında olmalıdır. Çünkü, TPE'nin halen 209 kadrosu olmasına 
rağmen, sözü edilen sebeplerle fiilî olarak istihdam edilebilen kadro sayısı bugüne kadar 150 düzey
lerini aşmamıştır. Yani, mevcut kadronun yaklaşık dörtte birlik bir kısmının boş tutulması zorunlu 
olmuştur. Yeterli sayıda personelin sağlanamaması ve gerekli eğitimin verilememesi durumunda, 
projenin amacına ulaşamayacağı Dünya Bankası yetkililerince de ifade edilmektedir. Böyle bir 
durumun, ülkemizde sınaî mülkiyet sisteminin modernizasyonu açısından son derece olumsuz 
sonuçlar ortaya çıkaracağı açıktır. 

Yurt dışındaki bazı büyük patent ofisleri ve sınaî mülkiyet enstitüleri personel sayısı bakımın
dan incelendiklerinde (1999 yılı verileri), ABD Patent Ofisinde 4 651, Japonya Patent Ofisinde 2 
534, Almanya Patent Ofisinde 2 330, Avusturya Patent Ofisinde 2 328 personelin istihdam edildiği; 
daha küçük ülke ofislerinden Ukrayna Patent Ofisinde 355, Çek Cumhuriyeti Patent Ofisinde 265, 
Moldova Patent Ofisinde ise 182 kişilik bir işgücünün çalıştığı görülmektedir. 1999 yılında Ukray
na Patent Ofisi 355 kişilik işgücü ile toplam 14 606 adet marka başvurusunu, Çek Cumhuriyeti 
Patent Ofisi 265 personeli ile toplam 9 720 adet marka başvurusunu, Moldova Patent Ofisi ise 182 
kişilik işgücü ile toplam 3 238 adet marka başvurusunu değerlendirmişlerdir. TPE ise, yine söz 
konusu sınıflandırmaya göre ve 1999 yılı itibarıyla, 150 kişilik toplam işgücü ile 23 692 adet mar
ka başvurusunu değerlendirmeye almıştır. TPE, kendisinden daha düşük hacimde iş yoğunluğuna 
sahip ofisler karşısındaki dezavantajlı durumu, bu örnekten açıkça görülmektedir. 

TPE'nin kurulduğu tarihten itibaren 209 olan kadro sayısının artmlamaması nedeniyle artan iş 
yükü taşeron firma eliyle temin edilen personel ile bir ölçüde de olsa karşılanmaya çalışılmıştır. 
Zorunlu olarak başvurulan ve günümüze kadar büyüyerek devam eden bu uygulamaya son veril-
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mesi gerekmektedir. Ancak, uzunca süredir Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu(BYDK) rapor
larında da eleştiri konusu olan söz konusu uygulamaya son verilemediği gibi, artan iş yükü ve yeni 
kadro sağlanamaması nedenleriyle yıllar içinde giderek yaygınlaşmasına dahi engel olunamamıştır. 
Taşeron firma elemanları halihazırda TPE'nin aralarında evrak, veri girişi ve araştırma bölümleri de 
dahil olmak üzere tüm kritik departmanlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi Devlet 
memurlarına verilen görevleri yürütmektedir. Ancak kendilerine, Devlet memuru olmadıkları için 
disiplin cezası verilememekte, ayrıca, mevcut ücretlerin düşüklüğünden ve iş güvencesi olmamasın
dan dolayı, sürekli istihdamları da sağlanamamaktadır. Sınaî mülkiyet haklan gibi uzun yılların 
eğitimi, belirli bir müktesebat, ekspertiz ve bakış açısı gerektiren, ayrıca büyük ölçüde güven 
üzerine kurulu bir sistemin yan yarıya bir taşeron şirket vasıtasıyla yürütülmesine devam edilmesi, 
ülkemiz açısından büyük sakınca arz etmektedir. 

Özel bütçeli bir kamu kurumu olan TPE, kendi gelirleri ile kendi giderlerini karşılamakta ve 
olağanüstü yatırımlar dışında genel bütçeden ödenek almamakta, ayrıca genel bütçeye kendi gelir
lerinin üzerinde kaynak aktarmaktadır. Örneğin, 2000 yılında; 

TPE Gelirleri 3,6 trilyon lira 
Vergi, Resim, Harçlar 2,2 trilyon lira, 
olarak gerçekleşmiştir. 2001 yılı ilk altı aylık dönem faaliyetleri de benzer şekilde sonuçlan

mıştır (Toplam gelirler 2,4 trilyon lira, vergi-resim ve harçlar ise 1,7 trilyon lira). İzleyen yıllarda 
yine benzer durumun devam etmesi beklenmektedir. 

TPE'nin verdiği hizmetler için aldığı ücretler, aynı zamanda ücret karşılığı yapılması gereken 
hizmeti belirli bir sürede tamamlama sorumluluğu da getirmektedir. Bu sorumluluğun ve belirtilen 
diğer yükümlülüklerin tam olarak zamanında yerine getirilebilmesi için öncelikle personel ih
tiyacının giderilmesi, yani mevcut kadro sayısının 209'dan 400'lere çıkarılması gerekmektedir. Kad
ro sayısının bu düzeye çıkarılmaması durumunda, zaman içinde kullanılacak fiilî kadro sayısının 
Avrupa Patent Ofisinin fizibilite raporunda belirtilen 328 sayısının üzerinde olması sağ
lanamayacaktır. 

TPE'nin gelirleri içinde personel giderleri fazla bir ağırlık oluşturmamaktadır. TPE'nin iş 
yükündeki artışlara bağlı olarak personel sayısının artınlması, gelirlerinde de artışa yol açacaktır. 
Talep edilen kadroların yaratacağı ilave finansman ihtiyacı doğrudan bu kaynaktan karşılanacaktır. 

Ülkemizin ekonomik yapısı içerisinde farklı ve teknik bir misyonu olan TPE'ye ilave kadro ih
dası; TPE'nin çağın gereklerine, ulusal ve uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak yeniden 
yapılanmasını mümkün kılarak ülkemiz sınaî mülkiyet sisteminin Avrupa standartlanna yükseltil
mesi, bekleyen dosya sayısının eritilmesi, tescil işlemlerinin daha süratli ve kaliteli bir şekilde 
yapılması, kararlarda daha büyük bir isabet oranının tutturulması ve herşevden önemlisi, ülkemiz 
sanayi ve ticaret sektörlerinde rekabetin korunmasına yönelik şartların teminine olanak sağlayacak
tır. Böylece, ihtisas mahkemeleri, uluslararası standartlara uygun yasalar ve yasal statü kazandırıl
mış bir vekillik sistemi ile birlikte çağdaş bir sınaî mülkiyet sisteminin en temel unsurlanndan bir 
tanesi olan teknik açıdan güçlü kendine yeterli ve kurumsal alt yapısı tamamlanmış bir Türk Patent 
Enstitüsü oluşturulması yönünde çok önemli bir adım atılmış olacaktır. 

TPE gibi; gerek ülke sanayi ve ekonomisi açısından gerekse Avrupa Birliği ile ortaklık 
müzakerelerinde ve Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilâtı gibi teşkilâtlar ile olan 
ilişkilerde son derece önem arzeden; azamî ölçüde teknik ve ihtisaslaşmış bir kurumun, üzerine 
düşen büyük görevi layıkıyla yerine getirebilmesi, herşeyden önce, ihtiyacı olan personel alt 
yapısının nitelik ve nicelik olarak en doğru şekilde istihdamı ile mümkün olabilecektir. 

Tasarı bu amaçlarla hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kamu kurumu olan Türk Patent 

Enstitüsü (TPE), Avrupa Birliğine ekonomik ve ticarî uyumun da bir gereği olarak 1994 yılında 
kurulmuş olup, sınaî mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunması için önemli ve 
özel nitelikli birçok görevi yerine getirmektedir. 

TPE, Yönetim Kurulu vasıtasıyla yönetilmektedir. Yönetim Kurulu mevcut düzenlemeye göre 
ayda en az iki defa toplanmak zorundadır. Ancak, TPE dışından olan 4 üyenin bu sıklıktaki toplan
tılara iştirak etmeleri özellikle kendi kurumlarındaki iş yoğunluğu nedeniyle her zaman mümkün 
olamamaktadır. Diğer taraftan, yeterli toplantı gündemi olmadığı durumlarda, bir toplantı ile 
görüşülmesi mümkün olan konuların iki toplantıya dağıtılarak görüşülecek olması, TPE içinden üye 
olan başkan ve başkan yardımcılarının yoğun olan diğer işlerinde de aksamalara yol açmaktadır. 6 
ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki ibarenin "en az bir defa" şeklinde değiştirilmesi ile, Yönetim 
Kurulunun ayda iki defa yerine bir defa toplanmasına imkân sağlanmaktadır. Yoğun veya öncelikli 
gündem konuları olduğu durumlarda, Yönetim Kurulunun herhangi bir sınırlama olmaksızın daha 
fazla sayıda toplantıya çağrılması da her zaman mümkün bulunmaktadır. 

Madde 2. - 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Başkanlık başlıklı 9 uncu maddesinde, 
başkan ve başkan yardımcılarının beş yıl süre için müşterek kararname ile atanacakları, görev süresi 
dolanların yeniden atanabilecekleri, yeniden atanamayanların kazanılmış hak aylıklarına göre 
durumlarına uygun başka kadrolara atanacakları belirtilmektedir. Ancak, müşterek kararname ile 
atanmayan daire başkanları; 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yanlışlıkla başkan ve baş
kan yardımcılan gibi durumlarına uygun başka kadrolara atanacaklar arasında zikredilmişlerdir. 
Esasen, bu durumun uygulanma kabiliyeti yoktur. 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasından "ve Daire 
Başkanları" ibaresinin çıkarılması ile bu yanlışlık düzeltilmektedir. 

Madde 3. - 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile tarım, maden ve el sanatları ürünleri ile sanayi ürünlerinin; ürünün ilk üretildiği ve pazarlandığı 
bölgeden kaynaklanan şartlan ve özellikleri taşıması ve o yöreden kaynaklanan bir ürün olması 
durumunda, coğrafi işaretlerle korunması sağlanmaktadır. Günümüzde coğrafî işaret tescil talepleri, 
Markalar Dairesi Başkanlığı uhdesinde değerlendirilmekte ve işlem görmektedir. Halen, Dünya 
Fikrî Mülkiyet Teşkilâtı (WIPO) nezdinde yapılmakta olan müzakerelerde, diğer ilgili ülkelerin 
yanısıra ülkemiz için de giderek daha fazla stratejik önem taşıdığı görülen coğrafî işaret tescil talep
lerinin Markalar Dairesi Başkanlığınca yürütülecek görevlere dahil edilmesinin yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 

Madde 4. - Avrupa Birliğine uyum sürecinin bir parçası olarak ayrı ve özel nitelikli bir kurum 
şeklinde kurulan TPE, gelişen yeni ekonomik koşullara göre yapılanmasını henüz tam olarak sağ
layamamıştır. Türkiye'de sınaî mülkiyet haklarının korunmasında, markalar ve patentlerden sonra, 
endüstriyel tasarım haklarının korunması işlemleri de büyük bir ağırlık kazanmış bulunmakta 
olup,TPE'ye yapılan endüstriyel tasarım başvuru sayısı patent başvuru sayısını geçmek üzeredir. 
Endüstriyel tasarım alanındaki sınaî mülkiyet haklarının korunması ile ilgili işlemlerin belli bir 
yoğunluğa ulaşması, işin nevıi gereği marka ve patent başvuru ve işlemlerinden hayli farklı bir 
yapıya sahip olması, ayrı bir ihtisas gerektirmesi ve yurdumuzda gerek sanayi gerekse ticaret 
kesiminde giderek daha fazla önem kazanması nedeniyle, bu konularla ilgili bir Endüstriyel 
Tasarımlar Dairesi Başkanlığı kurulması zorunlu hale gelmiştir. Madde ile, ana hizmet birimleri 
arasına Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığının eklenmesi öngörülmektedir. 
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Madde 5. - Türkiye'de sınaî mülkiyetin modernizasyonu amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler
den birisi de, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Sınaî Mülkiyet Kütüphanesinin kurulmasıdır. 
Sınaî mülkiyet hakları ve genel konularla ilgili kitapların ve her türlü referans kaynaklarının da yer 
alacağı bu kütüphanede, internet ortamında TPE Web sayfası üzerinden Juk-Box sistemi ile ulus
lararası patent kayıtları hakkında taramalar ve araştırmalar yapılabilecektir. Başta Ar-Ge çalışması 
yapan sanayiciler, üniversiteler, buluş sahipleri ve araştırmacılar olmak üzere, konu ile ilgili herkese 
sunacağı hizmetlerle ülkemizde önemli bir boşluğu dolduracak olan söz konusu kütüphanenin 
kurulması sonrası sunulacak hizmetlerin Enformasyon ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığınca 
yürütülmesi sağlanmıştır. Madde ile, 18 inci maddesinin (b) bendi yeniden düzenlenmiştir. 

Diğer taraftan, sınaî mülkiyet haklan ile ilgili yurt içi ve yurt dışı bilgileri kamunun istifadesine 
sunmak görevi de bulunan TPE, Ankara'daki merkezi dışında başka bir hizmet birimi bulun
madığından, özellikle ekonomik açıdan gelişmiş diğer yerlerde üniversiteler ile işbirliği yaparak ir
tibat bürolan açmak durumunda kalmıştır. İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi, İzmir'de Ege 
Üniversitesi, Adana'da ise Çukurova Üniversitesi ile işbirliği yapılarak birer irtibat bürosu oluş
turulmuştur. Ankara dışında halen mevcut olan irtibat bürolan ile daha sonra oluşturulabilecek 
birimlerin faaliyetlerinin koordinasyonu ve ilgili hizmetlerin yürütülmesi görevleri de Enformasyon 
ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına verilmektedir. 

Madde 6. - 492 sayılı Harçlar Kanununun 133 üncü maddesi "Maliye Bakanlığının izni ile 
basılı damga kullanan veya makbuzla tahsilatta bulunan memurlar bir aya ait tahsilat tutarlarını er
tesi ayın beşinci günü akşamına kadar en yakın vergi dairesine yatırmakla mükelleftirler." hükmünü 
amir bulunmaktadır. Anılan hüküm ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile ilgili yönet
melik hükümleri çerçevesinde; madde ile uygulanmayan bir hüküm mahiyetinde olan 25 inci mad
denin ikinci fıkrasında yer alan ibarenin madde metninden çıkartılması sağlanmıştır. 

Mevcut düzenlemeye göre, 25 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında, TPE bünyesin
de döner sermaye işletmesi kurulması hükmü yer almaktadır. Ancak, özel bütçeli bir kurum olan 
TPE, kendi gelirleri ile kendi giderlerini karşılamakta ve olağanüstü yatırımlar dışında genel büt
çeden ödenek almamakta, ayrıca genel bütçeye kendi gelirlerinin hayli üzerinde kaynak aktarmak
tadır. TPE bütçesinin genel ve katma bütçeler dışında özel bir bütçe olması, esasen özü itibarıyla 
döner sermaye niteliği göstermekte, yani ayrı bir döner sermaye kurulması ile sağlanabilecek hiz
metlere imkân verebilmektedir. Bu nedenle, 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin konuya 
ilişkin hükmü işletilememiştir. Uygulama imkânı olmayan söz konusu maddenin dördüncü ve 
beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 7. - TPE'nin ihtiyacı olan kadroların ihdası sağlanmaktadır. 
Madde 8. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 9. - Yürütme maddesidir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN (1/361) 

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 19.6.1994 tarihli ve 544 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "en az iki defa" 
ibaresi "en az bir defa" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2. - 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasın
da yer alan "ve Daire Başkanları" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 3. - 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesine aşağıdaki bent 
(d) bendi olarak eklenmiş ve mevcut (d) bendi (e) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 

"d) Coğrafi işaretlerle ilgili işlemleri yürütür." 

MADDE 4. - 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığı 

MADDE 13/a - Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; 

a) Endüstriyel tasarımların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dos
yalama, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemleri ile lisans, devir ve sair değişiklikler
le ilgili işlemlerini yapar, 

b) Endüstriyel tasarımların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar, 

c) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar." 

MADDE 5. - 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesinin (b) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki bentler (e) ve (f) bendi olarak eklenmiş ve mev
cut (e) bendi (g) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 

"b) Sınaî mülkiyet haklan ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında dokümanlar yayınlar, 
Sınaî Mülkiyet Kütüphanesi ile ilgili hizmetleri yürütür," 

"e) Sınaî mülkiyet haklan ile ilgili her türlü eğitim ve tanıtım faaliyetlerini yürütür, 

f) Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen yerlerde enformasyon birimlerinin faaliyette 
bulunması için gerekli işbirliği çalışmalarını yürütür," 

MADDE 6. - 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan "bir sonraki ayın yirmibirinci gününe kadar" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı 
maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 7. - Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvelin Türk Patent Enstitüsü 
Başkanlığı bölümüne eklenmiştir. 
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MADDE 8. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
K. Derviş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. S. Gürel 

Devlet Bakanı 

M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

H. Gemici 
Devlet Bakanı 

E Ünlü 
Adalet Bakanı 

Prof. Dr. H. S. Türk 
Dışişleri Bakanı 

/. Cem 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Prof. Dr. A. .Akçan 

Tanm ve Köyişleri Bakanı 
Prof. Dr. H. Y Gökalp 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
Z. Çakan 

Orman Bakanı 
Prof Dr. N. Çağan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

H. H. Özkan 
Devlet Bakanı V. 

E Bal 
Devlet Bakanı 

E Bal 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. R. Mirzaoğlu 

Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. Üşenmez 
Devlet Bakanı V. 

Prof. Dr. A. Akçan 
Millî Savunma Bakanı 

S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Y. Okuyan 
Kültür Bakanı 

M /. Talay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı V. 
E. S. Gaydalı 
Devlet Bakanı 

N. Arseven 
Devlet Bakanı 

Dr. Y. Karakoyunlu 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Devlet Bakanı 

R. Önal 

İçişleri Bakanı 
R. K. Yücelen 

Millî Eğitim Bakanı V. 

M. İ. Talay 
Ulaştırma Bakanı 

O. Vural 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. K. Tanrıkulu 
Turizm Bakanı 

M Taşar 
Çevre Bakanı 

E Aytekin 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE (1/361) 
(I) SAYILI LİSTE 

KURUMU : TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI : MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

SINIFI 
GİH 

GİH 
GİH 
AH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
TH 
TH 
TH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
SH 
SH 
GİH 
GİH 
TH 
TH 
YH 

UNVANI 
Endüstriyel Tasarımlar 
Dairesi Başkanı 
Müşavir 
Hukuk Müşaviri 
Avukat 
Şube Müdürü 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Marka Uzman Yardımcısı 
Marka Uzman Yardımcısı 
Marka Uzman Yardımcısı 
Marka Uzman Yardımcısı 
Patent Uzman Yardımcısı 
Patent Uzman Yardımcısı 
Patent Uzman Yardımcısı 
Patent Uzman Yardımcısı 
Kütüphaneci 
Programcı 
Programcı 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Sekreter 
Sekreter 
Memur 
Memur 
Memur 
Şoför 
Daire Tabibi 
Sağlık Memuru 
Koruma ve Güvenlik Şefi 
Santral Memuru 
Tekniker 
Teknisyen 
Dağıtıcı 
TOPLAM 

DERECESİ 

1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
o 
3 6 
6 
7 
8 
9 
6 
7 
8 
9 
6 
1 
3 
3 
6 
8 
6 

10 
6 
8 

10 
10 
5 
8 
n 
j 

10 
6 

10 
10 

SERBEST 
KADRO 
ADEDİ 

1 

3 
4 
3 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
2 

10 
10 
10 
13 
5 
5 

10 
12 
4 
1 
1 
8 
8 
8 
2 
2 
5 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
*-> 
1 
2 
n 3 

185 

TUTULAN 
KADRO 
ADEDİ TOPLAMI 

1 
— j 

— 3 
4 

— 3 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
2 

10 
10 
10 
13 
5 

— 5 
10 
12 
4 
1 
1 
8 
8 
8 
2 
2 
5 
5 
5 

_ 2 
1 
1 
1 

- 3 
1 
2 
3 

185 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 272) 



- 1 5 -

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar 22.7.2003 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

Esas No. : 1/224, 1/361 
Karar No. : 28 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
"Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Türk 

Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı" Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel 
Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı temsil
cilerinin katıldığı 22 Temmuz 2003 tarihli yaptığı toplantıda görüşüldü. 

Komisyonumuz Kanun Hükmünde Kararname ile Kanun Tasarısının birleştirilerek görüşül
mesini karar altına almıştır. 

Komisyonumuz Kanun Hükmünde Kararnameyi esas alarak sırasıyla maddeler üzerinde görüş
melerine başlamıştır. 

-19/6/1994 tarihli ve 544 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

-Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi, (k) bendine "yapar," ibaresinden sonra gelmek 
üzere "konu ile ilgili akademik çalışmaları destekler." ibaresi eklenmek suretiyle kabul edilmiştir. 

-Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
-Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi, ikinci fıkrasındaki "Adalet Bakanlığı ile 

Maliye Bakanlığı'ndan birer üye, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya bağlı ve ilgili kuruluşlardan iki 
üye;" ibaresi, "Adalet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceği birer üye. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nın belirleyeceği iki üye;" ve beşinci fıkrasındaki "beş yıl" ibaresi "üç yıl" şeklinde değiş
tirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

-Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi, (c) bendi "Enstitünün bütçesini, Bakanlığın 
uygun görüşünü alarak onaylar." şeklinde değiştirilmek ve üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra ilave edilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

"Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın, bir yıl içinde dört 
toplantıya veya arka arkaya üç toplantıya katılmayanların üyelikleri, hiçbir işleme gerek kalmak
sızın kendiliğinden düşer ve yerlerine aynı usulle yeni üyeler atanır." 

-Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi, birinci fıkrası "Enstitü'nün Danışma Kurulu 
aşağıdaki üyelerden oluşur." şeklinde, ikinci fıkrasındaki "Orman, Ulaştırma, Çevre, Sanayi ve 
Ticaret, Kültür," ibareleri "Ulaştırma, Çevre ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm" şek
linde değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

-Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmek suretiyle 
kabul edilmiştir. 

"Madde 8- Danışma Kurulu Enstitünün faaliyetleri çerçevesinde ve Enstitüye yardımcı olmak 
maksadıyla; 

Türkiye'nin teknolojik gelişimine ve sınai mülkiyet haklarının etkin biçimde korunmasına, 
rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin olarak, Enstitünün çalışma ilkeleri, faaliyet raporu, bütçe ve 
çalışma programları hakkında düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur." 
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-Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi, ikinci fıkrasındaki "beş yıl" ibaresi "üç yıl" 
olarak değiştirilmek, üçüncü fıkrasına "Başkan" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve" ibaresi eklenmek, 
"ve Daire Başkanları" ibaresi de taşandaki şekliyle fıkradan çıkartılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

-Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki "görevlendirileceği" 
ibaresi "görevlendireceği" olarak değiştirilerek kabul edilmiştir. 

-Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi, (c) bendi "Endüstriyel Tasarımlar Dairesi 
Başkanlığı," şeklinde değiştirilmek ve mevcut (c) bendi de (d) bendi olarak teselsül ettirilmek 
suretiyle kabul edilmiştir. 

-Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
-Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi, (d) bendi, "İlgili mevzuat hükümlerine 

göre, belirli nitelikleri haiz işaret ve ibarelerin koruma altına alınması, markalann tanınmışlık 
düzeyleri ile ilgili esaslann belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini yapar," şeklinde 
değiştirilerek ve (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi tasarıdaki değişiklikte eklen
mek, mevcut (d) bendi de (f) bendi olarak teselsül ettirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

"e) Coğrafi işaretlerle ilgili işlemleri yürütür," 
-Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekil

de değiştirilmek suretiyle taşandaki değişiklik ile kabul edilmiş ve Kanun Hükmünde Karar
namenin diğer madde numaralan da bu yapılan ilaveye göre yeniden teselsül ettirilmiştir. 

" Endüstriyel Tasanmlar Dairesi Başkanlığı 
Madde 14- Endüstriyel Tasanmlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır. 
a) Endüstriyel Tasanmlann tescil başvurulannın ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dos

yalama, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemleri ile lisans, devir ve sair değişiklikler
le ilgili işlemlerini yapar, 

b) Endüstriyel tasarımların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar, 
c) Başkanlıkça verilecek diğer işlemleri yapar." 
-Kanun Hükmünde Kararnamenin mevcut 14 üncü maddesi 15 inci madde olarak aynen kabul 

edilmiştir. 
-Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmek suretiyle 

16 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 
"Madde 16- Enstitünün yardımcı birimleri şunlardır; 
a) Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 
b) Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı." 
-Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmek suretiyle 17 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
"Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
Madde 17- Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın görevleri şunlardır; 
a) Enstitü bünyesinde görev yapan personelin iş akitleri, kadro, terfi, görev, yolluk, sağlık, izin 

ve benzeri özlük işlemleri ile ilgili hizmetleri yürütür, 
b) Sosyal hizmetler ve hizmet içi eğitim ile ilgili işleri yapar, 
c) Enstitü tarafından yapılması gerekli harcamaların, toplanacak gelirlerin ve satın almaların il

gili kanun ve mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar, 
d) Enstitünün temizlik, bakım ve onanm hizmetleri ile Enstitünün ihtiyaçları için taşınır ve 

taşınmaz malların satın alınması veya kiralanması, bunlann gerektiğinde satılması veya kiraya 
verilmesi işlerini Yönetim Kurulu'na sunar ve bu işleri Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürütür, 

e) Evrak giriş ve çıkışlan ile arşiv hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar, 
f) Demirbaş ve diğer kayıtları tutar, 
g) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar." 
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-Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmek ve tasarıdaki değişiklikte eklenmek suretiyle 18 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

"Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
Madde 18- Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi îşlem Dairesi Başkanlığı'nın görevleri şun

lardır; 
a) Enstitünün görevleri ile ilgili olarak eğitici ve bilgi verici kitap, broşür, dergi şeklinde yayın 

yapar, 
b) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili yurt içine ve yurt dışına dokümanlar yayınlar, Sınai Mülkiyet 

Kütüphanesi ile ilgili hizmetleri yürütür, 
c) İlgili mevzuda yurtiçinde ve dışında tescil edilmiş patentler ve markalara ait bilgi ve bel

geleri toplar, bunları Enstitünün ve kamunun istifadesine sunar, 
d) Resmi Sınai Mülkiyet Gazetesini yayınlar, 
e) Sınai mülkiyet haklan ile ilgili her türlü eğitim ve tanıtım faaliyetlerini yürütür, 
f) Yönetim Kurulu kararı ile uygun görülen yerlerde enformasyon birimlerinin faaliyette 

bulunması için gerekli işbirliği çalışmalarını yürütür, 
g) Enstitü bünyesinde bilgi işlem sisteminin kurulmasını, donanım ve yazılımın işletilmesini 

ve geliştirilmesini sağlar, 
h) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak bilgi ve belgelerin bilgisayar ortamına aktanlmasını 

ve saklanmasını sağlar, 
i) Bilgisayar ortamındaki bilgilerin Enstitünün ilgili birimleri tarafından en hızlı biçimde kul

lanılabilmeleri için gerekli çalışmalan yapar, 
j) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
-Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 ve 19 uncu maddeleri, madde metninden çıkartılmış, 

mevcut 20 nci maddesi 19 uncu madde, 21 inci maddesi 20 nci madde, 22 nci maddesi de 21 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiş, Kanun Hükmünde Kararnamenin diğer madde numaralan da bu 
değişikliğe göre yeniden teselsül ettirilmiştir. 

-Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
mek, dördüncü fıkrasındaki "Dokümantasyon" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Bilgi İşlem" 
ibaresi eklenmiş, yedinci fıkrasından ise, "Teknik Hizmetler Sınıfındaki" ibaresi metinden çıkartıl
mak suretiyle 22 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

"Enstitü Yönetim Kurulu üyeleri, hukuk, mühendislik, iktisat,işletme veya maliye dallarından 
yurtiçi veya yurtdışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, mesleki açıdan yeterli bilgi ve 
deneyime sahip bulunan, Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının belirleyeceği üyeler meslekleri 
ile ilgili olarak 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurumlarda toplam olarak en az 10 
yıl çalışmış olanlar arasından, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belirleyeceği üyeler ise, meslekleri 
ile ilgili olarak 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurumlarda ve/veya özel sektörde 
toplam olarak en az 10 yıl çalışmış olanlar arasından atanırlar. Bu üyelerin aynca, 657 sayılı Dev
let Memurlan Kanununun 48 inci maddesinin A fıkrasının 3 numaralı bendi dışındaki şartlan 
taşımaları zorunludur." 

-Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi, 23 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

-Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmek suretiyle 
24 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

"Madde 24- Enstitünün gelirleri şunlardır: 
a) Enstitünün yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretler, 
b) Genel bütçeden yapılacak yardımlar, 
c) Her türlü yardım ve bağışlar, 
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d) Enstitüye ait taşınmazların gelirleri, 
e) Yukarıda sayılan gelirlerin nemalandınlması ile elde edilecek gelirler, 
f) Diğer gelirler. 
Enstitü'nün gelir-gider fazlası bir sonraki yıl bütçesine aktarılır. 
Enstitü'nün gelirleri, işlemleri ve gayrımenkulleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır, 

davalarda teminat aranmaz. 
Enstitü'nün giderleri ile eğiticilere ders ücreti ödemeleri Yönetim Kurulunca onaylanacak büt

çeden karşılanır. 
Marka başvuruları için 492 sayılı Harçlar Kanununun 8 sayılı tarifesinde belirtilen harç mik

tarları, Enstitünün yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretlerle birlikte Enstitü tarafından tah
sil edilir ve bu surette toplanan harçlar aylık olarak Maliye Bakanlığına aktarılır." 

-Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi, birinci fıkrasına "Marka Uzman yardımcısı" 
ibaresinden sonra gelmek üzere, "Daire Tabibi, Avukat," ibareleri eklenmek suretiyle 25 inci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

-Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi 26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
-Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi, birinci fıkrasından "Ayrıca; Enstitü, alım-

satım, kiralama vesair işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir." ibareleri ile son 
fıkrası metinden çıkartılmak suretiyle 27 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

-Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi, 28 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

-Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi, üçüncü fıkradaki "yılda bir kez" ibaresi 
"iki yılda bir" şeklinde değiştirilmek ve son fıkrası metinden çıkarılmak suretiyle 29 uncu madde 
olarak kabul edilmiştir. 

-Kanun Hükmünde Kararnameye 29 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 30 uncu 
maddenin tasanda değişiklik yapılarak ilave edilmesi kabul edilmiştir. 

"Madde 30- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 
(III) sayılı cetvelin Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı bölümüne. Ekli (II) sayılı listede yer alan kad
rolar iptal edilmiş, Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek eklenmiştir." 

-Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi ve Geçici 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 
12 nci maddelerinin ayrıca, Komisyonumuzca kabul edilerek eklenmesi uygun görülen aşağıdaki 
geçici maddeler ile birlikte Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi ve madde numaralarının da 
buna göre teselsül ettirilmesi uygun görülmüştür. 

-Geçici Madde - Bu kanunun yayımı tarihinden önce Türk Patent Enstitüsü Markalar ve Patent 
Dairesi Başkanlıklarında en az 2 (iki) yıl süre ile Mühendis ve Bilgisayar İşletmeni kadrolarında 
çalışmış olan 4 yıllık fakülte mezunu olanlar, yaş sınırına ve ilgili Yönetmelikte yer alan sürelere 
bakılmaksızın Marka ve Patent Uzmanı sınavına girmeye hak kazanırlar. 

-Geçici Madde - Bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan personel
den yeni kadrolarına atanamayanlar durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Bunların eski kad
rolarına ait aylık, ek gösterge ve diğer her türlü zam ve tazminatları, yeni görevlerinde kaldıkları 
sürece saklı tutulur. 

-Geçici Madde - 492 sayılı Harçlar Kanunun 8 sayılı tarifesinde düzenlenen ihtira beratı 
(patent) harçları ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 
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-Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 ve 33 üncü maddeleri 
İş bu raporumuz Plan ve 

sunulur. 
Başkan 

Soner Aksoy 

Kütahya 

Kâtip 

Fatma Şahin 

Gaziantep 

Üye 

Ahmet Rıza Acar 

Aydın 

Üye 

Şemsettin Murat 

Elazığ 

Üye 

ismail Katmerci 

İzmir 

Üye 

Hasan Angı 

Konya 

Üye 

Şükrü Ünal 

Osmaniye 

Bütçe Komisyonuna gönderilmek 

Başkanvekili 

Ahmet Büyükakkaşlar 

Konya 

Üye 

Tacidar Seyhan 

Adana 

Üye 

Ahmet Edip Uğur 

Balıkesir 

Üye 

Talip Kaban 

Erzincan 

Üye 

Sedat Uzıınbay 

İzmir 

Üye 

Nuri Çilingir 

Manisa 

Üye 

ibrahim Çakmak 

Tokat 

Üye 

Fazlı Erdoğan 

Zonguldak 

aynen kabul edilmiştir. 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı 

Sözcü 

Hasan Ali Çelik 

Sakarya 

Üye 

Mustafa Sayar 

Amasya 

Üye 

Nejat Gencan 

Edirne 

Üye 

Mehmet Ali Arıkan 

Eskişehir 

Üye 

Mustafa Elitaş 

Kayseri 

Üye 

Vahit Çekmez 

Mersin 

Üye 

Yekta Haydaroğlu 

Van 

ile 
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SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ LİSTELER 

(I) SAYILI LİSTE 

KURUMU : TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

SINIFI 
GİH 

GİH 

GİH 

GİH 
AH 
AH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
GİH 
YH 

UNVANI 
Endüstriyel Tasarımlar 
Dairesi Başkanı 
Personel, İdarî ve Malî 
İşler Dairesi Başkanı 
Enformasyon, Dokümantasyon 
ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 
Şube Müdürü 
Avukat 
Avukat 
Patent Uzmanı 
Patent Uzmanı 
Patent Uzmanı 
Marka Uzmanı 
Marka Uzmanı 
Marka Uzmanı 
Patent Uzmanı Yrd. 
Marka Uzmanı Yardımcısı 
Marka Uzman Yardımcısı 
Sekreter 
Sekreter 
Şoför 
APK Uzmanı 
Şef 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
İstatistikçi 
Kütüphaneci 
Teknisyen 
Anbar Memuru 
Kaloriferci 

TOPLAM 

DERECESİ 

1 

1 

1 
1 
6 
7 
2 
4 
5 
2 
4 
5 
8 
7 
8 
9 

10 
10 

1 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
8 
8 

10 
10 
12 

SERBEST 
KADRO 
ADEDİ 

1 

1 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

15 
8 

17 
4 
5 
3 
3 
1 
8 

12 
12 
10 
10 
20 

1 
1 
2 
1 

_ 2 
151 

TUTULAN 
KADRO 
ADEDİ 

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TOPLAM 

1 

1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

15 
8 

17 
4 
5 
3 
3 
1 
8 

12 
12 
10 
10 
20 

1 
1 
2 
1 

_ 2 
151 
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(II) SAYILI LİSTE 

KURUMU : TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI: MERKEZ 

İPTAL EDİLEN KADROLAR 
SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM 
GİH Personel Dairesi Başkanlığı 1 1 - 1 
GİH İdarî ve Malî İşler Dairesi 

Başkanlığı 1 1 - 1 
GİH Enformasyon ve Dokümantasyon 

Dairesi Başkanlığı 1 1 - 1 
GİH Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 1 1. - £. 

TOPLAM 4 4 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 20.10.2003 

Esas No. : 1/224. 1/361 
Karar No. : 55 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 21 inci Yasama Döneminde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı", Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin erken genel seçimlerle yenilenmesi nedeniyle, İçtüzüğün 77 nci mad
desi gereğince kadük olmuştur. Tasan Hükümetçe 7.1.2003 tarihinde yenilenerek. Başkanlıkça 
13.1.2003 tarihinde tali komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Tek
noloji Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir. Komis
yonumuzun 14.10.2003 tarihinde, Hükümeti temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ile 
Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Devlet Per
sonel Başkanlığı ve Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla yapmış ol
duğu 2 nci birleşiminde Tasarının, Komisyonumuz portföyünde bulunan 1/224 esas numaralı ve 
544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik öngörmesi nedeniyle İçtüzüğün 35 inci mad
desine göre bu Kanun Hükmünde Kararnameyle birleştirilerek görüşülmesine ve görüşmelere söz 
konusu Kanun Hükmünde Kararname üzerinden devam edilmesine karar verilmesi suretiyle in
celenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; modern sanayi strateji ve politikaları içerisinde, verimliliğin ve ekonomik geliş
menin ana faktörlerinden biri olan teknik yenilikler ve buluşların sanayiye uygulanıp ekonomiye 
kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Korunması ve teşvik edilmesi patent sistemi sayesinde 
gerçekleştirilen buluş ve özgün tasarımların ülkelerin ekonomik ve teknolojik gelişmelerine pozitif 
katkıları olmaktadır. Günümüzde patent enstitüleri; ülkelerin ekonomik gelişmesinde, kalkınmasın
da, sanayi ve ticaret sektörlerinin geniş bir alana yayılan haklarının tesisi ve korunmasında, 
ekonomide rekabet ortamının sağlanmasında, teknoloji üretimi ve transferinde çok önemli fonk
siyonlar icra eden kurumlardır. 

Ülkemizde, Türk Patent Enstitüsü (TPE), Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı ve özel bütçeli 
bir kamu kurumu olarak 23.8.1993 tarihli ve 518 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş, 
sözkonusu Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa Mahkemesinin 25.11.1993 tarihli ve 
E.1993/49, K.1993/51 sayılı kararı ile 25.6.1994 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmesi 
üzerine 19.6.1994 tarihli ve 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılmıştır. 
Enstitü Avrupa Birliğine ekonomik ve ticari uyumun bir gereği olarak kurulmuş olup, ülkemizde 
sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunmasından sorumlu tek kuruluş olarak, 
önemli ve özel nitelikli birçok görevi birden yerine getirmektedir. Türk Patent Enstitüsünün hedef 
kitlesinde ise sanayi ve ticaret kesimleri, ilgili meslek kuruluş ve odaları, KOBİ'ler, sınai mülkiyet 
haklarının korunması ile ilgili diğer bakanlıklar ile buluş sahibi, araştırmacı ve üniversitelerden 
oluşan çok geniş bir kesim bulunmaktadır. 

544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile; 
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- Türkiye'de sanayinin ve ticaretin sağlıklı bir rekabet ortamına kavuşması, ülkenin teknolojik 
bakımdan ilerleyebilmesi için gerekli olan teknolojik bilginin sağlanabilmesi, ülke içinde serbest 
rekabet ortamının oluşturulması, sınai mülkiyet haklarının tesis edilmesi ve korunması, yurtiçi ve 
yurtdışında var olan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi görevlerini 
yürütmek üzere tüzel kişiliği haiz, sözkonusu Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde ise özel 
hukuk hükümlerine tabi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Türk Patent Enstitüsü kurulmaktadır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 

- Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunun ayda en az iki defa toplanması zorunluluğunun ay
da bire indirilmesinin, 

- Daire Başkanlıklarının müşterek kararname ile atanılan görevler arasından çıkarılmasının, 
- 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile tarım, 

maden ve el sanatları ürünleri ile sanayi ürünlerinin; ürünün ilk üretildiği ve pazarlandığı bölgeden 
kaynaklanan, şartları ve özellikleri taşıması ve o yöreden kaynaklanan bir ürün olması durumunda, 
coğrafi işaretlerle korunmasının sağlandığı, bu korumanın dünya ölçeğinde giderek önem kazan
dığı; ülkemiz için de giderek daha fazla stratejik önem taşıdığı görülen coğrafi işaret tescil talep
lerinin Markalar Dairesi Başkanlığınca yürütülecek görevlere dahil edilmesinin, 

- Türk Patent Enstitüsünün gelişen yeni ekonomik koşullara göre yapılanmasını henüz tam 
olarak sağlayamadığı, patentlerden sonra endüstriyel tasarım haklarının korunması işlemlerinin de 
büyük bir ağırlık kazandığı, bu konularla ilgili bir Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığı kurul
masının zorunlu hale gelmesi nedeniyle ana hizmet birimleri arasına Endüstriyel Tasarımlar Dairesi 
Başkanlığının eklenmesinin, 

- Sınaî mülkiyet hakları ve gerekli konularla ilgili kitapların ve her türlü referans kaynaklarının 
da yer aldığı, internet ortamında Türk Patent Enstitüsü web sayfası üzerinden Juk-Box sistemi ile 
uluslararası patent kayıtlan hakkında taramalar ve araştırmaların yapılabileceği ve Türkiye'de ilk ol
ma özelliğini taşıyan Sınai Mülkiyet Kütüphanesinin kurulmasının ve söz konusu kütüphanenin 
kurulması sonrası sunulacak hizmetlerin Enformasyon ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 
yürütülmesinin, 

- Marka ve patent başvurularından alınan harçların maliye bütçesine, bir sonraki ayın yirmi 
birinci gününe kadar aktarılmasını öngören sürenin metinden çıkarılmasının, 

- Türk Patent Enstitüsünün özel bütçeli bir kurum olduğu ve özü itibariyle döner sermaye 
niteliği gösterdiği, ayrıca bir döner sermaye kurmasına ilişkin bir hükme gerek olmadığı ve bunu 
öngören hükümlerin madde metninden çıkarılmasının, 

- Kuruluşta Türk Patent Enstitüsüne 209 kadro tahsis edildiği ve bu sayının günümüze kadar 
geçen süre içinde değişmeksizin kaldığı, buna karşılık iş yükünün arttığı ve ülke adına yürütülen 
uluslararası anlaşmaların sayısının ve yüklendiği sorumlulukların büyüdüğü sayı ve nitelik açısın
dan personel ihtiyacının bulunduğu, yakın gelecekte taraf olunacak diğer anlaşmalar ve uluslararası 
marka tescili ile ilgili Madrid Protokolü gibi anlaşmalarla Japonya ve ABD gibi yüksek hacimli baş
vuru potansiyeli olan ülkelerin de taraf olmasıyla iş yükünün daha da artacağının bu nedenle eleman 
ihtiyacının temin edilmesi amacıyla ilave 185 adet kadro ihdas edilmesinin, 

Öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 

Kanun Hükmünde Kararname ve Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 
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- Türk Patent Enstitüsü (TPE) açısından uluslararası yükümlülükler ve Avrupa Birliği ile uyum 
gibi konuların personel sayısının artırılmasını zorunlu hale getirdiği, bunun yanı sıra özerklik ve 
yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin düzenlemelerde de uluslararası kriterlerle 
uyumun önemli olduğu, 

- İngiltere'de Patent Kanununun 1618'de çıkmasının Sanayi Devriminin İngiltere'de çıkmış ol
masının önemli bir nedeni olduğu, bu durumun patentin ülke ekonomisi ve teknolojik gelişmesin
deki etkisini gösterdiği, 

- Enstitüsünün hizmetlerinin çok yavaş yürüdüğü, başvuruların sonuçlandırılmasının ortalama 
1 yıl sürdüğü, bu nedenle başvuruların elektronik başvuruya dönüştürülmesi ve en kısa sürede 
elektronik imza sistemine geçilmesi gerektiği, 

- Öngörülen kadrolar içinde memur sayısının fazla olduğu, oysa kamu yönetiminin memurluk
tan uzmanlık tabanına doğru kaydığı, Türk Patent Enstitüsü gibi uluslararası ilişkileri bulunan bir 
kurumun teknik kadrolara ihtiyacı olacağı, 

- Türk Patent Enstitüsü için idari ve mali özerkliğin önemli olduğu, zaten var olan sınırlı malî 
özerkliği de ortadan kaldıracak düzenlemeler öngörüldüğü, Enstitü bütçesinin yönetim kurulu 
onayından önce Bakanın uygun görüşüne sunulmasının mali özerklik açısından sakıncalı olduğu, 

- Son bir yılda çıkan yasalarda ve özellikle uyum yasalarında, Avrupa Birliği ile olan ilişkiler 
ön plana çıkarılarak bu konudaki zorunluluğun vurgulandığı, ancak sanayileşmenin öneminin hiç 
vurgulanmadığı, asıl yapılması gerekenin ise sanayileşmenin gerçekleştirilmesi olduğu, 

- Enstitünün adının da değişmesi gerektiği, çünkü sadece patent haklarıyla uğraşmadığı, sınaî 
mülkiyet haklan kavramını da kapsamasının daha doğru olacağı, 

- Kanun Hükmünde Kararnamede Enstitünün, Muhasebei Umumiye ve Devlet İhale Kanun
larına tabi olmayacağının düzenlendiği ancak bu yasalann kapsamı içinde olması gerektiği, 

- Türk Patent Enstitüsünün geç kurulmuş olmakla birlikte kuruluşundan bu yana önemli işler 
yaptığı, 

- Yönetim kurulu üyelikleri ve başkanlık için 3 yıllık sürenin yeni kamu yönetimi anlayışıyla 
uyumlu olduğu, hatta Devletin çalışanlarla yaptığı akti yıllık olarak değerlendirmesi gerektiği, 
başanlı olanların görevlerine yeniden atanmalannın daha uygun olacağı, 

gibi görüş ve eleştirileri takiben, Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 

- Ülkemizde fikri ve sınaî mülkiyet hakları ile ilgili ilk yasaların 1870'li yıllara dayandığı, o 
dönemde dünyada markalar ve patentlerle ilgili ilk yasalara sahip olan 5-6 ülke içerisinde yer al
dığımız, bununla birlikte sınaî mülkiyet alanında modern bir yaklaşımı simgeleyen Türk Patent Ens
titüsünün kuruluşu ve sözkonusu yasalann modernleştirme çabalannın toplu olarak ancak 1994 
yılında başlatılabildiği, böylece ülkenin sanayi, ekonomi ve rekabet gücü açısından büyük öneme 
ve işleve sahip bir kurumunun oluşturulduğu, 

- Uzun yıllar boyunca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde müstakil bir daire başkanlığı 
şeklinde hizmet verdikten sonra Gümrük Birliğinin bir şartı olarak 1994 yılında 544 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile kurulan Türk Patent Enstitüsünün ülkemizde patent, faydalı model, mar
ka, coğrafi işaret ve endüstriyel tasarım da dahil olmak üzere tüm sınai mülkiyet haklannın korun
masından sorumlu ve yetkili tek kurum olduğu, 
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- Fikrî mülkiyet konusunda dünyada meydana gelen hızlı gelişmelerin ülke mevzuatlarının da 
sürekli bir şekilde gözden geçirilmesini gerekli kıldığı, 

- Türkiye'nin, buluşlar ve patent dünyasının Avrupa Birliği sayılan Avrupa Patent Organizas
yonuna da katılmış olduğu, 

- İş yükünün mevcut personel sayısına ve yapılan işin nevine oranla son derece yoğun olduğu, 
ayrıca yapılabilecek en ufak bir hatanın başvuru sahibi sanayici veya girişimci için hak kaybı an
lamına gelebileceğinden Kurumun yeterli sayıda ihtisas kadrolarıyla ivedilikle kuvvetlendiril-
mesinin zaruret arz ettiği, kuruluştan bu yana artan iş hacmine karşın kadrolu personel sayısında 
hiçbir değişikliğin olmadığı, bu sayının hızla artan ulusal ve uluslararası yükümlülükler karşısında 
aynı kalmasının üretkenliğin düşmesine ve dosya birikmesine neden olduğu, bu sorunun hızla 
çözülmesi gerektiği, 

- Enstitünün, kamu kaynaklarının verimli kullanılması, kamu hizmetlerinin gerektirdiği unvan
lı, nitelikli ve gerekli sayıda personel ihtiyacının belirlenebilmesi amacıyla norm kadro çalış
malarını Milli Prodüktivite Merkezine yaptırdığı ve yapılan çalışma sonucunda Enstitünün ihtiyaç 
duyduğu kadro sayısı ve niteliklerinin ortaya çıkarılarak norm kadro sayısının 502 olarak belirlen
diği, 

- Enstitünün bütçesi konusunda Bakanlığın yönlendirmesi ve tavsiyelerinin alınması yönünde 
bir düzenleme yapmanın Kurumun malî özerkliğini zedelemeyeceği, 

- Başvurulara verilen cevaplarda gecikmeyi önlemek amacıyla yeni teknolojiler kullanılmaya 
başlandığı ve bu teknolojileri kullanacak elemana ihtiyaç duyulduğu, 

- Uluslararası kuruluşların önerilerinin dikkate alındığı, yalnızca bu öneriler nedeniyle değil, 
ihtiyaç olduğu için değişiklikler yapıldığı, ancak Avrupa Birliğinin ayrı bir öneme sahip olduğu ve 
önerilerin uyum yasaları çerçevesinde dikkate alınması gerektiği, 

-Fikrî mülkiyet haklarının patent kavramında birleştiği bu nedenle Kurumun adının Türk 
Patent Enstitüsü olarak kullanıldığı, 

İfade edilmiştir. 

544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1/361 esas numaralı Tasan birbirleriyle ilişkili 
görülmeleri nedeniyle birleştirilmiş ve 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin esas alınması 
suretiyle ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunca yapılan 
düzenlemeler ışığında maddelerin görüşülmesine geçilmiştir 

Kanun Hükmünde Kararnamenin; 
1 ve 2 nci maddeleri aynen, 
- 3 üncü maddesine "Görev alanına giren konularla ilgili akademik çalışmaları destekler" 

ibaresinin yeni (k) bendi olarak eklenmesi ve mevcut (k) bendinin (1) bendi olarak teselsül ettirilmesi, 
- 4 üncü maddesi aynen, 
- 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının; verilen bir önerge doğrultusunda Yönetim Kurulunun, 

Maliye ve Adalet Bakanlığının belirleyeceği birer üye, Sanayi ve Ticaret Bakanının belirleyeceği 
üç üye ve Başkan Yardımcılarından birinin Yönetim Kurulundan çıkarılması şeklinde değiştiril
mesi, dördüncü fıkrasının, "Başkan Yardımcıları" ibaresinin "Başkan Yardımcısı" olarak redak
siyona tâbi tutulması, beşinci fıkrasındaki Yönetim Kurulu üyeliklerinin görev süresinin 5 yıldan 
3 yıla indirilmesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 272) 



— 26 — 

- 6 ncı maddesinin; üçüncü fıkrası Tasan ile öngörülen "en az iki defa" ibaresinin "en az bir 
defa" şeklindeki değişikliğin benimsenmesi, tali komisyon olan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kay
naklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu tarafından kabul edilen şekliyle, yönetim kuruluna devamsız
lıkları ve yaptırımını düzenleyen bir fıkranın yeni dördüncü fıkra olarak ilave edilmesi ve son fık
ranın verilen bir önerge doğrultusunda madde metninden çıkarılması, 

- 7 nci maddesinin; ikinci fıkrasının Çevre ve Orman ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının bir
leşmesi nedeniyle fıkranın tali komisyonun ön gördüğü şekilde değiştirilmesi ve sonuna "Türk 
Tabipleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Türk Eczacıları Birliğinden birer üye," 
ibaresinin eklenmesi, 

- 8 inci maddesinin; tali komisyonun, danışma kurulunun görevlerini yeniden düzenlemeye 
yönelik yapmış olduğu değişikliğin kabul edilmesi suretiyle, 

- 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; tali komisyonun Başkan ve Başkan yardımcılarının 
görev sürelerinin 5 yıldan 3 yıla indirilmesi şeklinde yapmış olduğu değişikliğin benimsenmesi ve 
tasarıyla öngörülen, üçüncü fıkrasındaki "ve daire başkanları" ibaresinin metinden çıkarılması şek
linde yapılan değişikliğin kabul edilmesi, 

- 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "görevlendirileceği" ibaresinin "görevlen
direceği" şeklinde düzeltilmesini ön gören tali komisyon değişikliğinin benimsenmesi, 

- 11 inci maddesinin; " Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığı"nın tali komisyonun öngör
düğü şekilde ana hizmet birimleri arasında sayılmasının kabul edilmesi, 

- 12 nci maddesinin redaksiyona tâbi tutulması, 

- 13 üncü maddesinin; Tasarıyla öngörülen Markalar Dairesi Başkanlığının görevleri arasına 
"Coğrafi işaretlerle ilgili işlemleri yürütür," bendinin yeni ( e ) bendi olarak ilave edilmesi ve diğer 
bentlerin teselsül ettirilmesi, 

- Tasarının dördüncü maddesiyle "Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığı "nın görevlerini 
düzenleyen yeni bir maddenin yeni 14 üncü madde olarak ilave edilmesi, 

- 14 üncü maddesinin; redaksiyona tâbi tutulması ve madde numarasının 15 olarak değiştiril
mesi, 

- 15 inci maddesinin; (c) ve (d) bentlerinin birleştirilerek "Enformasyon, Dokümantasyon ve 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı" nın yeni (c) bendi olarak düzenlenmesi ve madde numarasının 16 
olarak değiştirilmesi, 

- 16 inci maddesinin; redaksiyona tâbi tutulması ve madde numarasının 17 olarak değiştiril
mesi, 

-17 nci maddesinin; redaksiyona tâbi tutulması ve madde numarasının 18 olarak değiştirilmesi. 

- 18 ve 19 uncu maddelerinin; yardımcı hizmet birimlerinde yapılan değişiklik doğrultusunda 
birleştirilerek tali komisyonca yapılan düzenlemenin kabul edilmesi ve madde numarasının 
19 olarak değiştirilmesi, 

- 20 nci maddesinin; aynen, 

- 21 ve 22 inci maddelerinin; redaksiyona tâbi tutulması, 
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- 23 üncü maddesinin; birinci fıkrasının beşinci madde de yapılan değişiklik doğrultusunda 
yeniden düzenlenmesi, dördüncü fıkrasının anlatıma açıklık kazandırmak amacıyla redaksiyona 
tâbi tutulması, altıncı fıkrasının (a) bendinin 3 numaralı alt bendinde yer alan "otuz" ibaresinin 
verilen bir önerge doğrultusunda "otuz beş" olarak değiştirilmesi, sekizinci fıkrasının anlatıma açık
lık kazandırılması ve yabancı dil yelpazesinin genişletilmesi amacıyla verilen bir önerge doğrul
tusunda değiştirilmesi, 

- 24 üncü maddesi aynen, 
- 25 inci maddesi; tali komisyon tarafından yapılan değişiklerin kabul edilmesi, 
- 26 ncı maddesi aynen, 
- 27 nci maddesi; eki cetvellerin 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen 

209 adet kadro ile Özelleştirme Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla verilen 15 kadroya 
ilave olarak Enstitüye 78 adet kadro verilmesi, iptal edilen unvanlarla ilgili 2 adet kadronun iptal 
edilmesi için unvan ve adetlerinin yeniden düzenlenmesi, 

- 28 inci maddesi; Enstitünün Devlet İhale Kanunu kapsamına dahil edilmesi amacıyla tali 
komisyonca yapılan değişikliğin kabul edilmesi ve bu değişikliğe paralel olarak son fıkranın mad
de metninden çıkarılması, 

- 29 uncu maddesi aynen, 
- 30 uncu maddesi tali komisyonun yaptığı değişikliklerin kabul edilmesi, 
- Verilen bir önergeyle, 5680 sayılı Basın Kanununda beyannamesi verilip, neşredilmeyen 

mevkute haklarının 1 yıl süreyle korunduğu, oysa bu sürenin 556 sayılı Markaların Korunması Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamede 5 yıl olarak öngörüldüğü, bu durumun uygulamada mevkute 
neşretme hakkına haiz olunmadığı halde mevkute adı üzerinde hak sahipliği tesis ederek basın hür
riyetinin kullanılmasını engellediği, ancak, Dünya Ticaret Örgütü, ticaretle bağlantılı "Fikri Mül
kiyet Hakları Anlaşması 1513 üncü maddesi" gereğince, kullanılmayan tescilli markanın hüküm
süzlüğünün talep edilebilmesi için öngörülecek sürenin 3 yıldan az olmayacağının belirtildiği, 
yasaların, usulünce onaylanmış uluslararası anlaşmalara aykırı olmayacağı ilkesi gereğince 
556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki sürenin Basın Kanuna tâbi konularda 3 yıla indiril
mesini öngören bir maddenin, metne yeni 31 inci madde olarak ilave edilmesi, 

- 31 inci maddesi; 518 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, Anayasa Mahkemesi kararı ile 
iptal edilmiş olması nedeniyle "ile 518 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" ibaresinin madde met
ninden çıkarılması ve yürürlükten kaldırılan hükümlerin 34 üncü madde olarak düzenlenmesi, 

- Geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerin metinden çıkarılması suretiyle, 
- Geçici 11 inci maddesinin; 657 sayılı Kanunda sürekli düzenlemeleri kapsaması nedeniyle 

metne yeni 32 nci madde olarak ilave edilmesi, 
- Geçici 12 nci maddesinin; sürekli düzenlemeyi kapsaması ve (b) bendinin redaksiyona tâbi 

tutulması ve metne 33 üncü madde olarak ilave edilmesi, 
- Kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan personelin en geç bir yıl içinde durum

larına uygun boş kadrolarına atanmaları konusunu düzenleyen bir hükmün metne Geçici 1 inci mad
de olarak ilave edilmesi 

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 32 ve 33 üncü maddeler 35 ve 36 ncı maddeler olarak, 

Kabul edilmiştir 
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Ayrıca metinde 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi ifade eden bütün Kanun Hükmün
de Kararname ibareleri, Kanun olarak değiştirilmiştir ve Tasannın başlığı yeniden düzenlenmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Sait Açba 

Afyon 

Kâtip 
Mehmet Sekmen 

İstanbul 
Üye 

Bülent Gedikli 
Ankara 

Üye 
Mehmet Mesut Özakcan 

Aydın 
(Karşı oy yazımız ektedir) 

Üye 
Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 

Üye 
M. Mustafa Açıkahn 

İstanbul 
Üye 

Taner Yıldız 
Kayseri 

Üye 
Gürol Ergin 

Muğla 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Erol Aslan Cebeci 

Sakarya 

Başkanvekili 
M. Altan Karapasaoğlu 

Bursa 

Üye 
Mahmut Göksu 

Adıyaman 
Üye 

Mehmet Zekai Özcan 
Ankara 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 

Üye 
Birgen Keleş 

İstanbul 
(Karşı oy yazısı ektedir) 

Üye 
Mehmet Ceylan 

Karabük 
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Üye 
Kazım Türkmen 

Ordu 
(Karşı oy yazısı ektedir) 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 

Osman Coşkunoglu 
Uşak 

(Karşı oy yazısı ektedir) 

Sözcü 
Ruhi Açıkgöz 

Aksaray 
Bu Raporun Sözcüsü 

Üye 
Mehmet Melik Özmen 

Ağn 
Üye 

Osman Kaptan 
Antalya 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Ali Kemal Deveciler 
Balıkesir 

(Karşı oy yazımız ektedir) 
Üye 

Ali Kemal Kumkumoğlu 
İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Y. Selahattin Beyribey 
Kars 
Üye 

Ali Er 
Mersin 

Üye 
Abdülkadir Kart 

Rize 

Üye 
Mehmet Akif Hamzaçebi 

Trabzon 
(Karşı oy yazısı ektedir) 
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KARŞI OY YAZISI 
Tasarının aşağıdaki düzenlemelerine katılmıyoruz. 

Tasarı ile; Türk Patent Enstitüsü (TPE) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Enstitü Başkanı ve Başkan 
Yardımcılannın görev süresi 5 yıldan 3 yıla indirilmektedir. Uluslararası uygulamalarda TPE ben
zerî kurumlardaki benzer organların görev süreleri 5 yıl civarındadır. Beş yıllık süre yönetimde is
tikrar açısından daha uygundur. Bu nedenle sürenin beş yıldan üç yıla indirilmesini doğru bul
muyoruz. 

Ayrıca TPE'nin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olan yapısının değiştirilerek daha özerk bir 
yapıya kavuşturulması gerekir. 

Mehmet Akif Hamzaçebi Birgen Keleş Mehmet Mesut Özakcan 
Trabzon İstanbul Aydın 

Ali Kemal Deveciler Kazım Türkmen Osman Coşkunoğlu 
Balıkesir Ordu Uşak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN (1/224) 
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
Türk Patent Enstitüsünün kurulması; 16.6.1994 tarihli ve 4004 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 

dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 19.6.1994 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Amaç 

Kuruluş ve Amaç 
MADDE 1. - Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest 

rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere, 
çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve markalar ile diğer kanunlarla düzenlenen sınaî mül
kiyet haklarının tesisi, bu konudaki korumanın sağlanması ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yur
tiçi ve dışında varolan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla 
tüzel kişiliğe sahip, bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilmeyen hallerde özel hukuk hüküm
lerine tâbi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, özel bütçeli Türk Patent Enstitüsü kurulmuştur. 
Türk Patent Enstitüsü, bir kamu kuruluşu olup kısa adı "TPE" dir. 

TPE'nin merkezi Ankara'dadır. 
Tanımlar 
MADDE 2. - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede adı geçen deyimlerden; 
a) Enstitü 
b) Yönetim Kurulu 
c) Danışma Kurulu 
d) Başkanlık 
e) Bakanlık 
ifade eder. 

Türk Patent Enstitüsünü, 
Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunu, 
Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulunu, 
Türk Patent Enstitüsü Başkanlığını, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görevleri ve Organları 

Görevleri 
MADDE 3. - Enstitü, ülkenin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla; 
a) Patent ve markalar ile diğer Kanunlarla koruma altına alınmış olan sınaî mülkiyet haklarının 

ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapar. 
b) Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunur ve mahkemelerde bilir

kişilik yapar, 
c) Lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt eder, 
d) Buluşların kullanımını takip eder, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji trans

ferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapar, 
e) Yurt dışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunur. 
f) Türkiye'yi Bakanlığın onayı ile uluslararası kuruluşlar nezdınde temsil eder, 
g) Sınaî mülkiyet haklan ile ilgili uluslararası anlaşmaların hazırlanmasına ülke çıkarlarını 

koruyarak katkıda bulunur ve bu anlaşmaların Türkiye'de uygulanmasını sağlar, 
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li) Yurt içi ve yurt dışında teknoloji ve araştırma-geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve 

bilgi ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapar, dokümantasyon merkezleri kurar, bu bilgileri kamunun is

tifadesine sunar, 
i) Sınaî mülkiyet hakları ile ilgili olarak çeşitli yayınlar yapar ve Türk Sınaî Mülkiyet 

Gazetesini periyodik olarak yayınlar, 
j) Sınaî mülkiyet haklan konularında yurt içinde kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve yön

lendirilmesi için gerekli çalışmaları yapar, 
k) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapar, 
Organ ve Birimler 
MADDE 4. - Enstitü aşağıdaki organ ve birimlerden oluşur; 
a) Yönetim Kurulu, 
b) Danışma Kurulu, 
c) Başkanlık, 
d) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, 
e) Ana Hizmet Birimleri, 
t) Yardımcı Hizmet Birimleri, 
g) Danışma Birimleri. 
Yönetim Kurulu 
MADDE 5. - Yönetim Kurulu, Enstitünün en yüksek düzeyde yönetim ve karar organıdır. 
Yönetim Kurulu, Adalet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından birer üye, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı veya bağlı ve ilgili kuruluşlarından iki üye; Enstitü Başkanı ve iki Başkan Yardımcısı ol
mak üzere yedi üyeden oluşur. 

Enstitünün Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. 
Yönetim Kurulu üyeleri bağlı bulundukları Bakanlığın önerisi üzerine müşterek kararname ile 

atanırlar. Başkan ve Başkan Yardımcıları Sanayi ve Ticaret Bakanının önerisi üzerine müşterek 
kararname ile atanırlar. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri beş yıl olup, görev süresi dolan üyeler yeniden 
atanabilir. 

Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için, aynı usulle en geç bir ay içinde 
atama yapılır, atanan üye önceki üyenin görev süresini tamamlar. 

Başkanın olmadığı hallerde Başkana vekalet edecek üye, önceden Yönetim Kurulunca Enstitü 
Başkan Yardımcıları arasından belirlenir. 

Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak bir Yönetmelikle belir
lenir. 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
MADDE 6. - Yönetim Kurulu, bu Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuatla Enstitüye 

verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlar. 
Bu amaçla : 

a) Enstitünün idarî, malî ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi 
için gerekli bütün tedbirleri alır. Enstitünün işleyişine etkinlik kazandırmak amacı ile hazırlayacağı 
yönetmeliklerin Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girmesini sağlar, 
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b) Enstitü ile ilgili mevzuatın uygulanmasını sağlar, 
c) Enstitünün bütçesini onaylar, 
d) Hazırlanan faaliyet raporunu ve malî raporu görüşüp karara bağlar, 
e) Sınaî mülkiyet haklan ve teknolojik ilerleme konusunda kalkınma planlan ve yıllık prog

ramlar doğrultusunda kısa ve uzun vadeli çalışma programlan hazırlar, araştırma konulan tespit 
eder ve uygulamaya koyar, 

f) Enstitünün vereceği hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini hazırlar ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının uygun görüşü üzerine uygulamaya koyar, 

g) Başkan tarafından yapılacak atama önerilerini karara bağlar, 
h) Gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağınr, 
i) Danışma Kurulunun tavsiye kararlarını görüşüp karara bağlar, 
j) Enstitünün görev alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatmak ve ilgililerin görüşlerini 

almak için ulusal ve uluslararası nitelikte seminer, sempozyum, açık oturum, konferans ve benzeri 
konuların düzenlenmesine karar verir, 

k) Sınaî mülkiyet haklarıyla ilgili ihtiyaç görülen konularda görüş almak üzere bu alandaki uz
manlardan oluşan geçici veya sürekli ihtisas komisyonları oluşturur. 

1) Enstitünün ihtiyaçları için bina inşa edilmesine, taşınır ve taşınmaz mallann satın alınmasına 
veya kiralanmasına, bunların gerektiğinde satılmasına veya kiraya verilmesine karar verir. 

Yönetim Kurulu, Başkan tarafından hazırlanacak gündem ve yapılacak davet üzerine ayda en 
az iki defa toplanır. 

Yönetim Kurulu, en az dört üye ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğun
luğunun oyu istikametinde alınır. Oylann eşit olması halinde Başkanın oyu çift sayılır. 

Yönetim Kurulu, yetkilerinin bir veya birkaçını, sınırları yazılı olarak açıkça belirtilmek şartı 
ile Başkana devredebilir. Ancak, yetki devri, yetkiyi devredenin sorumluluğunu kaldırmaz. 

Danışma Kurulu 
MADDE 7. - Danışma Kurulu, Enstitünün danışma birimi olup aşağıdaki üyelerden oluşur. 
Adalet, Millî Savunma, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Orman, 

Ulaştırma, Çevre, Sanayi ve Ticaret, Kültür bakanlıklanndan birer üye, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Türkiye Bilim
sel ve Teknik Araştırma Kurumundan birer üye, Üniversitelerden Yükseköğretim Kurulunca belir
lenecek beş üye, en fazla üyeye sahip İşçi ve İşveren Sendikalan Konfederasyonlanndan birer üye, 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Millî Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliş
tirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odalan ve Ticaret 
Borsalan Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliğinden birer üye. 

Yönetim Kurulu ihtiyaca göre Danışma Kurulu toplantılanna uzman kişileri çağırabilir. 
Danışma Kurulu üyeliklerinin süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. 
Danışma Kurulunun çalışma usul ve esaslan Bakanlıkça hazırlanacak bir Yönetmelikle düzenlenir. 
Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Toplantılara Sanayi ve Ticaret Bakanı veya görev

lendireceği kişi başkanlık eder. 

Danışma Kurulunun Görevleri 
MADDE 8. - Danışma Kurulu, Enstitünün faaliyetleri çerçevesinde ve Enstitüye yardımcı ol

mak maksadıyla aşağıdaki işleri yapar. 
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a) Kalkınma plan ve programlan doğrultusunda Türkiye'nin teknolojik gelişimine ve sınaî 
mülkiyet haklarının etkin biçimde korunmasına, rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin olarak 
düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur, 

b) Enstitünün çalışma ilkeleri hakkında düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur, 

c) Enstitünün faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programlan hakkında düşünce bildirir ve tav
siyelerde bulunur. 

Başkanlık 
MADDE 9. - Başkan, Enstitünün en üst amiridir ve Enstitüyü temsil eder. Başkanlık; Başkan 

ve iki Başkan Yardımcısından oluşur. 

Enstitü Başkanı ve Başkan Yardımcıları beş yıl süre için müşterek kararname ile atanırlar. 
Görev süresi dolanlar yeniden atanabilir. Herhangi bir nedenle boşalan Başkan veya Başkan Yar
dımcılığı kadrosu için, aynı usulle en geç bir ay içinde atama yapılır, atanan kişi öncekinin görev 
süresini tamamlar. 

Yeniden atanamayan Başkan, Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanları kazanılmış hak aylık
larına göre durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar. 

Başkan, Enstitü hizmetlerinin mevzuata, Türkiye'nin taraf olduğu sınaî mülkiyet haklan ile il
gili uluslararası anlaşmalara, millî güvenlik siyasetine, kalkınma plan ve yıllık programlara, 
Yönetim Kurulunun kararlanna uygun yürütülmesi ve Enstitünün faaliyet alanına giren konularda 
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Baş
kan, Enstitünün bütçesi, faaliyet raporu ve malî raporunu hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına 
sunar. Başkan, Enstitüde çalışanların işlemlerinden sorumlu olup, Enstitünün faaliyetlerini ve 
hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

Başkan, sınırlan açıkça yazılı olarak belirtilmek şartı ile yetkilerinin bir kısmını astlarına dev
redebilir. Ancak, yetki devri yetkiyi devredenin sorumluluğunu kaldırmaz. 

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu 
MADDE 10. - Sınaî mülkiyet haklarının tescil işlemleri ile ilgili Enstitünün almış olduğu 

kararlara karşı başvuru sahipleri veya üçüncü kişiler tarafından yapılacak itirazlann incelenmesi ve 
değerlendirilmesi işlemleri Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunca yürütülür. 

Yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi talep edilen konuda kararlar, Enstitü Başkanı veya 
görevlendireceği Başkan Yardımcılarından biri başkanlığında, Başkanın Enstitü içinden seçeceği, 
yeniden incelenip değerlendirme yapılacak konuda uzman olan ve itiraz ile ilgili olarak alınmış olan 
kararlarda görevli bulunmayan en az iki uzman üyeden oluşan kurul tarafından alınır. 

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun kararları Enstitünün nihaî kararıdır. Bu karar
lara karşı ilgili mahkemede dava açılabilir. 

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun çalışma esasları ve işleyişi Enstitü tarafından 
hazırlanıp Bakanlığın onayı ile çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
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İKİNCİ KISIM 
Hizmet Birimleri 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Ana Hizmet Birimleri 
Ana Hizmet Birimleri 
MADDE 11. - Enstitü'nün ana hizmet birimleri şunlardır; 
a) Patent Dairesi Başkanlığı, 
b) Markalar Dairesi Başkanlığı, 
c) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı. 
Patent Dairesi Başkanlığı 
MADDE 12. - Patent Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; 
a) Patentlerin tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştır

ma, inceleme, değerlendirme, tescil işlemlerini yapar, 
b) Patentlerin ve patent tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir, sair 

değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar, 
c) Patentlerin ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar, 
d) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
Markalar Dairesi Başkanlığı 
MADDE 13. - Markalar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; 
a) Markaların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştır

ma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini yapar, 
b) Markaların ve marka tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir, sair 

değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar, 
c) Markaların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar, 
d) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 14. - Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; 
a) Enstitü'nün görev alanına giren uluslararası anlaşmaları izler ve inceler ve yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi için gereken çalışmaları yürütür, 
b) Uluslararası anlaşmalardan katılınması gerekenlere katılmak için 1173 sayılı Kanun çer

çevesinde işlemleri yürütür, 
c) Gerekli hallerde mevzuatta düzenlemeler yapmak üzere Başkanlığa önerilerde bulunur, 
d) Yabancı mevzuatı temin eder ve izler, 
e) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar, 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yardımcı Hizmet Birimleri 

Yardımcı Hizmet Birimleri 
MADDE 15. - Enstitü'nün yardımcı birimleri şunlardır; 
a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Enformasyon ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, 
d) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. 
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Personel Dairesi Başkanlığı 
MADDE 16. - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; 
a) Enstitü bünyesinde görev yapan personelin iş akitleri, kadro, terfi, görev, yolluk, sağlık, izin 

ve benzeri özlük işlemleri ile ilgili hizmetleri yürütür, 
b) Sosyal hizmetler ve hizmet içi eğitim ile ilgili işleri yapar, 
c) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 17. - İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; 
a) Enstitü tarafından yapılması gerekli harcamaların, toplanacak gelirlerin ve satınalmalarm il

gili kanun ve mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar, 
b) Enstitü'nün temizlik, bakım ve onarım hizmetleri ile Enstitü'nün ihtiyaçları için taşınır ve 

taşınmaz malların satın alınması veya kiralanması, bunların gerektiğinde satılması veya kiraya 
verilmesi işlerini Yönetim Kurulu'na sunar ve bu işleri Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürütür, 

c) Evrak giriş ve çıkışları ile arşiv hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar, 
d) Demirbaş ve diğer kayıtları tutar, 
e) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
Enformasyon ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 
MADDE 18. - Enformasyon ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; 
a) Enstitü'nün görevleri ile ilgili olarak eğitici ve bilgi verici kitap, broşür, dergi şeklinde yayın 

yapar, 
b) Sınaî mülkiyet haklan ile ilgili yurt içine ve yurt dışına dokümanlar yayınlar, 
c) İlgili mevzuda yurt içinde ve dışında tescil edilmiş patentler ve markalara ait bilgi ve bel

geleri toplar, bunları Enstitü'nün ve kamunun istifadesine sunar, 
d) Resmî Sınaî Mülkiyet Gazetesini yayınlar, 
e) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
MADDE 19. - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; 
a) Enstitü bünyesinde bilgi işlem sisteminin kurulmasını, donanım ve yazılımının işletilmesini 

ve geliştirilmesini sağlar, 
b) Sınaî mülkiyet hakları ile ilgili olarak bilgi ve belgelerin bilgisayar ortamına aktarılmasını 

ve saklanmasını sağlar, 
c) Bilgisayar ortamındaki bilgilerin Enstitü'nün ilgili birimleri tarafından en hızlı biçimde kul

lanılabilmeleri için gerekli çalışmaları yapar, 
d) Başkanlıkça verilecek diğeri şleri yapar. 
Danışma Birimleri 
MADDE 20. - Enstitü'nün danışma birimleri şunlardır; 
a) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 
b) Hukuk Müşavirliği. 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
MADDE 21. - Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; 
a) Enstitü'nün ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olur, 
b) Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan gücü, para 

ve malzeme gibi mevcut kaynaklann en uygun ve verimli bir şekilde kullanılması için plan ve 
projeler geliştirir, 
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c) Enstitü'nün yıllık çalışma programını hazırlar, planlama ve koordinasyon konularında 
verilen diğer görevleri yerine getirir, 

d) Yurt içi ve yurt dışında teknolojik gelişmeleri izler, 
e) Yurt kalkınması için gerekli olan teknoloji değerlendirme çalışmalarını yapar, kamunun bu 

konudaki taleplerini karşılar, 
f) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 22. - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır, 
a) Sınaî mülkiyet haklan ile ilgili mevzuatın günün koşullarına uygun hale getirilmesi için 

çalışmalar yapar, 
b) Hukukî konularda Yönetim Kuruluna ve Başkanlığa danışmanlık yapar, 
c) Sınaî mülkiyet haklarına ait ulusal ve uluslararası hukukla ilgili anlaşmalar, kanunlar, yönet

melikler, diğer mevzuat, rapor, makale ve benzeri düzenlemeleri hizmete hazır tutar, 
d) Mahkemelerde Enstitü'yü temsil eder, 
e) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
Enstitünün Hukuk Müşavirliğinde görev yapan Hukuk Müşavirleri, Avukatlar ve diğer eleman

lar, mahkemelerde ve icra dairelerinde takdir edilen vekalet ücretinden, 1389 Sayılı Devlet 
Davalarına İntaç Eden Avukat Vesaireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümlerine 
göre faydalanırlar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Atanma Şartları, Bütçe ve Personel 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Atanma Şartlan 
Atanma Şartları 
MADDE 23. - Enstitü Yönetim Kurulu üyeleri, hukuk, mühendislik, iktisat, işletme veya 

maliye dallarında yurt içi veya yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, meslekî açıdan 
yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve meslekleri ile ilgili olarak 657 sayılı Kanunun 87 nci 
maddesinde sayılan kurumlarda toplam olarak en az 10 yıl çalışmış olanlar arasından atanırlar. Bu 
üyelerin ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A fıkrasının 
3 numaralı bendi dışındaki şartları taşımalan zorunludur. 

Yönetim Kurulu üyeleri ile Başkan ve Başkan Yardımcılarının görev süreleri dolmadan her
hangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak atanmaları için gerekli şartlan kaybettikleri 
veya Kanunlarla verilen görevlerle ilgili olarak suç işledikleri mahkeme karan ile sabit olanlann 
görev süreleri sona erer. 

Enstitü içinde daire başkanı ve müdür kadrolarına atamalarda, Devlet Memurlan Kanununda 
aranan şartlara ilaveten atanacak personelin Enstitü içindeki hizmet süresi ve atanacağı konudaki 
yurt içi ve yurt dışındaki deneyimi öncelikle değerlendirilir. 

Patent Dairesi Uluslararası İlişkiler Dairesi ile Enformasyon ve Dokümantasyon Dairesi Baş-
kanlıklanndaki daire başkanı ve müdür kadrolarına atamalarda, İngilizce, Fransızca veya Almanca 
dillerinden en az biri olmak üzere yabancı dil bilgisi öncelikle değerlendirilir. 

Enstitü Personelinden müşterek kararname ile atananlar dışındakiler Başkanın teklifi ve 
Yönetim Kurulunun onayı ile atanırlar. 
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Enstitü bünyesinde; 
a) Uzman yardımcısı olabilmek için, Devlet Memurları Kanununda aranan şartlara ilaveten, 
1. En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
2. Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarı göstermek, 
3. Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak, 
şarttır. 
b) Uzman yardımcılığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeter

lik sınavında basan gösterenler "uzman" kadrosuna atanırlar. 
Üst üste iki defa yeterlik sınavında basan gösteremeyenler durumlanna uygun başka kadrolara 

nakledilirler. 
Teknik Hizmetler Sınıfındaki Uzman kadrosuna atanacakların İngilizce, Fransızca veya Al

manca dillerinden en az birini iyi derecede bilmeleri zorunludur. 
Uzman yardımcılığı ve uzmanlıkla ilgili usul ve esaslar ile bunların yurt içinde ve yurt dışında 

eğitime tâbi tutulmaları, seçilme esaslan ve diğer hususlar Bakanlıkça çıkanlacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Denetim, Gelirler, Giderler ve Bütçe 

Denetim 
MADDE 24. - Enstitü, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetimine tabidir. 
Gelirler, Giderler ve Bütçe 
MADDE 25. - Enstitü'nün gelirleri şunlardır: 
a) Enstitü'nün yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretler, 
b) Diğer gelirler. 
Marka ve patent başvurulan için 492 sayılı Harçlar Kanununun 8 sayılı tarifesinde belirtilen 

harç miktarları, Enstitü'nün yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretlerle birlikte Enstitü 
tarafından tahsil edilir ve bu surette toplanan harçlar aylık olarak bir sonraki ayın yirmibirinci 
gününe kadar Maliye Bakanlığına aktanlır. 

Enstitü'nün giderleri Yönetim Kurulunca onaylanacak bütçeden karşılanır. 
Türk Patent Enstitüsü bünyesinde. Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ve Sanayi ve Ticaret 

Bakanının onayı ile Enstitü faaliyet alanına giren konularda gerçek ve tüzel kişilere verilecek 
hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla döner sermaya işletmesi kurulur. 

Döner sermaya işletmelerinin faaliyet alanları, sermaye limitleri, işletme ile ilgili yönetim 
işlerinin yürütülmesi esaslan ve muhasebe usulleri, Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak 
suretiyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre, Döner Sermaye Yönetmeliğinde belirtilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Personel 

Personel 
MADDE 26. - Enstitü'de Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, 

Müşavir, Şube Müdürü, Patent Uzmanı, Marka Uzmanı, Uzman, Patent Uzman Yardımcısı, Marka 
Uzman Yardımcısı, Mütercim, Çözümleyici, Programcı, Bilgisayar İşletmeni kadroları karşılık 
gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel 
çalıştınlması hakkındaki hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilir. 
Yabancı uzmanlar da sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Yabancı uzmanların istihdamı 
Enstitü'nün hazırlayıp Bakanlığın onaylayacağı Yönetmeliğe göre yapılır. 
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Belli bir uzmanlık gerektiren nitelikteki iş ve hizmetler için Yönetim Kurulu kararı ile istisna 
akti çerçevesinde işlem yapılır. 

Enstitümde sağlık ve eğitim gibi işlerde çalıştırılmak üzere, ihtiyaca göre Yönetim Kurulu'nun 
onayı ile yurt içinden ve yurt dışından özel anlaşmalarla sözleşmeli olarak yerli ve yabancı kişiler 
çalıştırılabilir. 

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler 
Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. 

Sözleşmeli Personel istekleri halinde emekli sandığı ile ilgilendirilirler. 
Enstitü, Marka ve Patent işlemlerinin yürütülmesinde yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşların 

hizmetlerinden yararlanılabilir. Bu suretle yararlanılacak hizmetler için ücretler Enstitünün 
yapacağı hizmetlerin karşılığı ücretlerle birlikte Enstitü tarafından tahsil edilir ve ilgili kuruluşlara 
ödemeler Enstitü tarafından yapılır. 

Enstitü'nün Kadroları 
MADDE 27. - Kadroların tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre 
düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

Uygulanmayacak Hükümler 
MADDE 28. - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Enstitü tarafından yapılması 

öngörülen iş ve işlemlerde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri uygulanmaz. 
Ayrıca; Enstitü, alım-satım, kiralama vesair işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi 
değildir. Enstitü'nün mallan Devlet Malı hükmündedir. 

Enstitü'nün alım-satım, kiralama vesair işlemlerini düzenleyen bir yönetmelik Yönetim 
Kurulunca hazırlanıp, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlığın onayı ile yürürlüğe 
girer. 

Yönetmelikler 
MADDE 29. - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile hazırlanması öngörülen yönetmelikler ve 

Enstitü'nün teşkilat yapısı ile ilgili düzenlemeler, Yönetim Kurulunun ilk toplantısını müteakip üç 
ay içinde hazırlanır. 

Enstitü Nezdinde Vekillik Yapma Yetkisinde Olanlar 
MADDE 30. - Enstitü nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan kişiler 

aşağıda nitelikleri belirtilen gerçek veya tüzel kişilerdir. 
Gerçek kişi olan vekillerin aşağıdaki vasıflara sahip olması şarttır: 
a - Türk Vatandaşı olmak, 
b - Fiil ehliyetine sahip bulunmak, 
c - Türkiye'de ikamet etmek, 
d - Yüz kızartıcı bir suçtan mahkûmiyeti bulunmamak, 
e - En az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak, 
f - Enstitü tarafından, Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yapılan Vekillik Yeterlik 

Sınavı'nda başarılı olmak, 
g - Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilen miktarda. Meslekî Sorumluluk Sigortası 

yaptırmış olmak. 
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Tüzel kişi olan vekillerin, vekil vasıflarını haiz, gerçek kişiler tarafından temsil edilmeleri 
şarttır. 

Vekillik Yeterlik Sınavı, patent vekilleri ve marka vekilleri için ayrı ayrı yılda bir kez yapılır. 
Hem patent hem de marka vekilliği yapabilmek için her iki sınavda da başarılı olmak zorunludur. 

Patent vekilleri ve marka vekilleri, Enstitü tarafından ayrı ayrı tutulacak sicillere kayıt edilir. 
Vekiller bu Kanun ve diğer sınaî haklarla ilgili konularda, ilgili kişileri Enstitü nezdinde temsil 

eder, danışmanlık yapar ve sınaî hakların korunması için Enstitü nezdinde gerekli girişimlerde 
bulunur ve işlemleri yürütürler. 

Vekiller, Enstitü nezdinde ilgili kişilerin haklarının tesisi, korunması ve bunlarla ilgili olarak 
idare ile her türlü ilişkilerin temini, tesisi ve yürütülmesi ile yükümlüdür. Vekiller hakkında Borçlar 
Kanunu'nun vekalet ile ilgili hükümleri uygulanır. 

Enstitü'de Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Uzman ve Uzman 
Yardımcısı görevlerinde toplam olarak en az üç yıl çalışmış olanlar Enstitü'den ayrıldıkları takdirde 
vekillik yapma hakkını sınavsız olarak kazanır. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 31. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 3143 sayılı 

Kanunun Sınaî Mülkiyet ile ilgili 2 nci maddesinin (f) bendi, 8 nci maddesinin (i) bendi, 15 inci 
maddesi, Bakanlık Merkez Teşkilatı ile ilgili Ek-1 sayılı cetvelin Ana Hizmet Birimlerinin 9 uncu 
sırasında yer alan "Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığı" ibaresi ile 518 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Enstitü'nün bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hizmetleri 
yerine getirebilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınaî Mülkiyet Dairesinin sınaî mülkiyet ile 
ilgili bütün kitap, defter, dergi, yayın, doküman, işlem dosyası ve bilgisayarları ve diğer taşınır 
malları Enstitü'ye devredilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığında fiilen çalışmakta olan personel ve 
hizmetlilerin tümü Enstitü personeli olmaya hak kazanır. Bu şekilde Sınaî Mülkiyet Dairesi 
Başkanlığından Türk Patent Enstitüsüne geçecek personelin kadro ile görev unvanları 
değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler yahut kaldırılanlar yeni kadroya atanıncaya kadar 
durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık ek gösterge ve diğer her 
türlü zam ve tazminatları, yeni görev unvanı veya kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam 
ve tazminatlarında sağlanan artışlarla giderilinceye kadar ödemeye devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Enstitü teşkilatlanıncaya kadar sınaî mülkiyet hakları ile ilgili her türlü 
işlemler Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 4. - Enstitü Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeliklerinin 
atamaları bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihten itibaren engeç onbeş gün 
içinde yapılır. Danışma Kurulu üyelerinin atamaları ise Enstitü Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısını 
müteakip en geç iki ay içinde yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 
personelinden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte yüksek okul mezunu 
olarak sınaî mülkiyet ile ilgili konularda en az iki yıl çalışmış olanlar yaş sınırına ve ilgili 
Yönetmelikteki sürelere tâbi olmaksızın uzmanlık sınavına, iki yıldan az hizmeti olanlar ise yaş 
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sınınna ve ilgili yönetmelikteki sürelere bakılmaksızın uzman yardımcılığı sınavına girme 
hakkından iki defadan fazla olmamak üzere yararlanabilirler. Sınavda basan gösterenler uzman 
veya uzman yardımcısı kadrolarına basan sırası dikkate alınarak atanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 6. - Ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı bölümü olarak 
eklenmiştir. 518 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığından 
Türk Patent Enstitüsüne devrolan kadrolar ile aynı kararname ile ihdas edilen kadrolar iptal edilerek 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bölümüne ait 
cetvellerden çıkarılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 7. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki son dört yıl içinde Sınaî 
Mülkiyet Dairesi Başkanlığı nezdinde her yıl en az 20 başvuru olmak üzere kesintisiz olarak patent 
veya marka vekilliği yapanlardan bu Kanunun Enstitü Nezdinde Vekillik Yapma Yetkisinde Olanlar 
maddesinin ikinci fıkrasının "e" bendinde belirtilen niteliğe haiz olmayanlar, Enstitü tarafından, 
Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacak Vekillik Yeterlik Sınavı'na en çok üç kez 
katılma hakkına haizdirler. Bu kişiler, sadece son dört yıl kesintisiz olarak vekillik yaptıklan konuda 
sınav hakkına haizdirler. Patent ve marka konulannm her ikisinde de sınav hakkı talep edenlerin son 
dört yıl içinde her iki konuda da ayn ayrı her yıl en az 20 başvuru yapmış olması şartı aranır. 

GEÇİCİ MADDE 8. - Vekillik Yeterlik Sınavının ilki, ilgili Yönetmeliğin yürürlüğe 
girmesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Sınav sonuçları en geç onbeş gün içinde açıklanır. Sınav 
sonuçlan açıklandıktan sonra Enstitü nezdinde sadece sınavda başarılı olanlar vekillik yapabilir. 
Sınav sonuçlan açıklandığı tarihten önce yapılmış olan başvurularda vekil olarak görevlendirilmiş 
olanlar vekil oldukları başvurularla ilgili işlemleri sadece o başvurular için geçerli olmak üzere 
devam ettirirler. Aynı başvuru sahibinin daha sonraki tarihlerde yapacağı başvurularda ancak 
Enstitü nezdinde Vekillik yapma yetkisinde olanlar Vekillik yapabilir. 

GEÇİCİ MADDE 9. - 23 Mart 1879 Tarihli İhtira Beratı Kanunu ile 551 Sayılı Markalar 
Kanununda yer alan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı" ibareleri "Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı" 
olarak değiştirilmiştir. 

Türk Patent Enstitüsü kurulduğu tarihten itibaren Marka ve Patent Başvuruları, Türk Patent 
Enstitüsü'ne yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 10. - Türk Patent Enstitüsü'nün 1994 malî yılı harcamalan Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Bu konuda düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 11. - 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa ekli I sayılı Ek Gösterge 
cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" Bölümünün (d) kısmında geçen "Sigorta Denetleme 
Kurulu Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk Patent Enstitüsü Başkanı" ibaresi, (h) 
kısmının sonuna "marka uzmanı", "patent uzmanı" ibareleri ile, II sayılı ek gösterge cetvelinin "II-
Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlan" Bölümünde geçen 
"Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk Patent 
Enstitüsü Başkan Yardımcısı" ibaresi eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. - 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun; 
a) 36 inci maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümünün (A) bendinin değişik (II) numaralı 

fıkrasına "Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Marka 
Uzman Yardımcıları", "Patent Uzman Yardımcıları" ve "Tüketici ve Rekabet Uzmanlığına" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Marka Uzmanlığına", "Patent Uzmanlığına" ibareleri, 
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b) "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesinin "II- Tazminatlar" Bölümünün "A- Özel 
Hizmet Tazminatı" bendinin (i) alt bendine "Tüketici ve Rekabet Uzmanları" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "Marka Uzmanları", "Patent Uzmanları" ibareleri, 

eklenmiştir. 
Yürürlük 
MADDE 32. - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 33. - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb.Yrd. 

M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Erek 
Devlet Bakanı 

T. Akyol 
Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

E. Şahin 

Adalet Bakanı 

M. S. Oktay 
Dışişleri Bakanı 

H. Çetin 
Bay. ve İskân Bakanı 

O. Kumbaracıbaşı 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
/. Tez 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 

N. Tekinel 
Millî Savunma Bakanı 

M. Gölhan 
Maliye Bakanı 

/. Attila 
Sağlık Bakanı 

M. K. Dinç 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

R. Şahin M. Moğultay 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı Kültür Bakanı 

V. Atasoy D. F Sağlar 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
Y Aktuna 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 

N. Kurt 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 

Ş. Erdem 

İçişleri Bakanı 

İV. Menteşe 
Millî Eğitim Bakanı 

N. Ayaz 
Ulaştırma Bakanı 

M. Köstepen 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. T. Köse 
Turizm Bakanı 

A. Ateş 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
(Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı) 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Amaç 

Kuruluş ve Amaç 
MADDE 1. - Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet 

ortamını oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere, çeşitli 
kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve markalar ile diğer kanunlarla düzenlenen sınaî mülkiyet hak
larının tesisi, bu konudaki korumanın sağlanması ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurtiçi ve yurt
dışında varolan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla tüzel 
kişiliğe sahip, bu Kanunda belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabi. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına bağlı, özel bütçeli Türk Patent Enstitüsü kurulmuştur. Türk Patent Enstitüsü, bir kamu 
kuruluşu olup kısa adı "TPE" dir. 

TPE' nin merkezi Ankara'dadır. 
Tanımlar 
MADDE 2. - Bu Kanunda adı geçen deyimlerden; 
a) Enstitü: Türk Patent Enstitüsü'nü, 
b) Yönetim Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunu, 
c) Danışma Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulunu, 
d) Başkanlık: Türk Patent Enstitüsü Başkanlığını. 
e) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 
İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görevleri ve Organları 

Görevleri 
MADDE 3. - Enstitü, ülkenin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla; 
a) Patent, markalar ve endüstriye] tasarımlar ile diğer Kanunlarla koruma altına alınmış olan 

sınaî mülkiyet haklannın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile 
ilgili işlemleri yapar, 

b) Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunur ve mahkemelerde bilir
kişilik yapar, 

c) Lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt eder, 
d) Buluşların kullanımını takip eder, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji trans

ferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapar, 
e) Yurtdışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunur, 
0 Türkiye'yi Bakanlığın onayı ile uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil eder, 
g) Sınaî mülkiyet haklan ile ilgili uluslararası anlaşmaların hazırlanmasına ülke çıkarlarını 

koruyarak katkıda bulunur ve bu anlaşmaların Türkiye'de uygulanmasını sağlar, 
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h) Yurtiçi ve yurtdışında teknoloji ve araştırma- geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve 
bilgi bankalarıyla işbirliği yapar, dokümantasyon merkezleri kurar, bu bilgileri kamunun is
tifadesine sunar, 

i) Sınaî mülkiyet haklan ile ilgili olarak çeşitli yayınlar yapar ve Türk Sınaî Mülkiyet 
Gazetesini periyodik olarak yayınlar, 

j) Sınaî mülkiyet hakları konularında yurtiçinde kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve yön
lendirilmesi için gerekli çalışmaları yapar, 

k) Görev alanına giren konularla ilgili akademik çalışmaları destekler, 
1) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapar. 
Organ ve Birimler 
MADDE 4. - Enstitü aşağıdaki organ ve birimlerden oluşur; 
a) Yönetim Kurulu, 
b) Danışma Kurulu, 
c) Başkanlık, 
d) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, 
e) Ana Hizmet Birimleri, 
f) Yardımcı Hizmet Birimleri, 
g) Danışma Birimleri. 
Yönetim Kurulu 
MADDE 5. - Yönetim Kurulu Enstitünün en yüksek düzeyde yönetim ve karar organıdır. 
Yönetim Kurulu Adalet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından birer üye, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının belirleyeceği üç üye, Enstitü Başkanı ve bir Başkan Yardımcısı olmak üzere yedi 
üyeden oluşur. 

Enstitünün Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. 
Enstitü Başkan ve Başkan Yardımcısı Sanayi ve Ticaret Bakanının önerisi üzerine, diğer Yönetim 

Kurulu üyeleri ise bağlı bulundukları Bakanlığın önerisi üzerine müşterek kararname ile atanırlar. 
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıl olup, görev süresi dolan üyeler yeniden 

atanabilir. 
Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için, aynı usulle en geç bir ay içinde 

atama yapılır, atanan üye önceki üyenin görev süresini tamamlar. 
Başkanın olmadığı hallerde Başkana Başkan Yardımcısı vekalet eder. 
Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
MADDE 6. - Yönetim Kurulu, bu Kanun ve diğer mevzuatla Enstitüye verilen görevlerin 

yerine getirilmesini sağlar, 
Bu amaçla; 
a) Enstitünün idarî, malî ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi 

için gerekli bütün tedbirleri alır. Enstitünün işleyişine etkinlik kazandırmak amacı ile hazırlayacağı 
yönetmeliklerin Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girmesini sağlar, 

b) Enstitü ile ilgili mevzuatın uygulanmasını sağlar, 
c) Enstitünün bütçesini onaylar, 
d) Hazırlanan faaliyet raporunu ve malî raporu görüşüp karara bağlar, 
e) Sınaî mülkiyet hakları ve teknolojik ilerleme konusunda kalkınma planlan ve yıllık prog

ramlar doğrultusunda kısa ve uzun vadeli çalışma programları hazırlar, araştırma konulan tespit 
eder ve uygulamaya koyar, 
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f) Enstitünün vereceği hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini hazırlar ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının uygun görüşü üzerine uygulamaya koyar, 

g) Başkan tarafından yapılacak atama önerilerini karara bağlar, 
h) Gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırır, 
i) Danışma Kurulunun tavsiye kararlarını görüşüp karara bağlar, 
j) Enstitünün görev alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatmak ve ilgililerin görüşlerini 

almak için ulusal ve uluslararası nitelikte seminer, sempozyum, açık oturum, konferans ve benzeri 
konuların düzenlenmesine karar verir, 

k) Sınaî mülkiyet haklarıyla ilgili ihtiyaç görülen konularda görüş almak üzere bu alandaki uz
manlardan oluşan geçici veya sürekli ihtisas komisyonları oluşturur, 

1) Enstitünün ihtiyaçları için bina inşa edilmesine, taşınır ve taşınmaz malların satın alınmasına 
veya kiralanmasına, bunların gerektiğinde satılmasına veya kiraya verilmesine karar verir. 

Yönetim Kurulu, Başkan tarafından hazırlanacak gündem ve yapılacak davet üzerine ayda en 
az bir defa toplanır. 

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın, bir yıl içinde dört top
lantıya veya arka arkaya üç toplantıya katılmayanlann üyelikleri, hiçbir işleme gerek kalmaksızın 
kendiliğinden düşer ve yerlerine aynı usulle yeni üyeler atanır. 

Yönetim Kurulu en az dört üye ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğun
luğunun oyu istikametinde alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu çift sayılır. 

Danışma Kurulu 
MADDE 7. - Enstitünün Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur. 
Adalet, Millî Savunma, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Ulaştırma, 

Çevre ve Orman, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlıklarından birer üye. Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'ndan birer üye, Üniversitelerden Yükseköğretim 
Kurulunca belirlenecek beş üye, en fazla üyeye sahip İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyon
larından birer üye, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Millî Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Öl
çekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve 
Türk Eczacıları Birliğinden birer üye, 

Yönetim Kurulu ihtiyaca göre Danışma Kurulu toplantılarına uzman kişileri çağırabilir. 
Danışma Kurulu üyeliklerinin süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. 
Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanacak bir Yönetmelikle düzenlenir. 
Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Toplantılara Sanayi ve Ticaret Bakanı veya görev

lendireceği kişi başkanlık eder. 
Danışma Kurulunun Görevleri 
MADDE 8. - Danışma Kurulu, Enstitünün faaliyetleri çerçevesinde ve Enstitüye yardımcı ol

mak maksadıyla; Türkiye' nin teknolojik gelişimine ve sınaî mülkiyet haklarının etkin biçimde 
korunmasına, rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin olarak. Enstitünün çalışma ilkeleri, faaliyet 
raporu, bütçe ve çalışma programlan hakkında düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur. 

Başkanlık 
MADDE 9. - Başkan, Enstitünün en üst amiridir ve Enstitüyü temsil eder. Başkanlık; Başkan 

ve iki Başkan Yardımcısından oluşur. 
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Enstitü Başkanı ve Başkan Yardımcıları üç yıl süre için müşterek kararname ile atanırlar. Görev 
süresi dolanlar yeniden atanabilir. Herhangi bir nedenle boşalan Başkan veya Başkan Yardımcılığı kad
rosu için, aynı usulle en geç bir ay içinde atama yapılır, atanan kişi öncekinin görev süresini tamamlar. 

Yeniden atanamayan Başkan ve Başkan Yardımcıları kazanılmış hak aylıklarına göre durum
larına uygun başka kadrolara atanırlar. 

Başkan, Enstitü hizmetlerinin mevzuata, Türkiye'nin taraf olduğu sınaî mülkiyet haklan ile il
gili uluslararası anlaşmalara, millî güvenlik siyasetine, kalkınma plan ve yıllık programlara, 
Yönetim Kurulu'nun kararlanna uygun yürütülmesi ve Enstitünün faaliyet alanına giren konularda 
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Baş
kan, Enstitünün bütçesi, faaliyet raporu ve malî raporunu hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına 
sunar. Başkan, Enstitüde çalışanlann işlemlerinden sorumlu olup, Enstitünün faaliyetlerini ve 
hesaplannı denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

Başkan, sınırlan açıkça yazılı olarak belirtilmek şartı ile yetkilerinin bir kısmını astlarına dev
redebilir. Ancak, yetki devri yetkiyi devredenin sorumluluğunu kaldırmaz. 

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu 
MADDE 10. - Sınaî mülkiyet haklarının tescil işlemleri ile ilgili Enstitünün almış olduğu 

kararlara karşı başvuru sahipleri veya üçüncü kişiler tarafından yapılacak itirazlann incelenmesi ve 
değerlendirilmesi işlemleri Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunca yürütülür. 

Yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi talep edilen konuda kararlar, Enstitü Başkanı veya 
görevlendireceği Başkan Yardımcılarından biri başkanlığında, Başkanın Enstitü içinden seçeceği, 
yeniden incelenip değerlendirme yapılacak konuda uzman olan ve itiraz ile ilgili olarak alınmış olan 
kararlarda görevli bulunmayan en az iki uzman üyeden oluşan kurul tarafından alınır. 

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun kararlan Enstitünün nihai karandır. Bu karar
lara karşı ilgili mahkemede dava açılabilir. 

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun çalışma esaslan ve işleyişi Enstitü tarafından 
hazırlanıp Bakanlığın onayı ile çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

İKİNCİ KISIM 
Hizmet Birimleri 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Ana Hizmet Birimleri 
Ana Hizmet Birimleri 
MADDE 11. - Enstitünün ana hizmet birimleri şunlardır. 
a) Patent Dairesi Başkanlığı, 
b) Markalar Dairesi Başkanlığı, 
c) Endüstriyel Tasanmlar Dairesi Başkanlığı, 
d) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı. 
Patent Dairesi Başkanlığı 
MADDE 12. - Patent Dairesi Başkanlığı; 
a) Patentlerin tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştır

ma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini yapar, 
b) Patentlerin ve patent tescil başvurulannın ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir, sair 

değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar, 
c) Patentlerin ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar, 
d) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
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Markalar Dairesi Başkanlığı 
MADDE 13. - Markalar Dairesi Başkanlığı; 
a) Markaların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştır

ma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemlerini yapar, 
b) Markalann ve marka tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans, devir, sair 

değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar, 
c) Markaların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar, 
d) İlgili mevzuat hükümlerine göre, belirli nitelikleri haiz işaret ve ibarelerin koruma altına 

alınması, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esaslann belirlenmesi ve uygulamaya konulması 
işlemlerini yapar, 

e) Coğrafi işaretlerle ilgili işlemleri yürütür, 
f) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığı 
MADDE 14.- Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığı; 
a) Endüstriyel tasarımların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dos

yalama, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemleri ile lisans, devir ve sair değişiklikler
le ilgili işlemlerini yapar. 

b) Endüstriyel tasarımların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar, 
c) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 15. - Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı; 
a) Enstitünün görev alanına giren uluslararası anlaşmalan izler, inceler ve yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi için gereken çalışmalan yürütür, 
b) Uluslararası anlaşmalardan katılınması gerekenlere katılmak için 5.5.1963 tarihli ve 1173 

sayılı Kanun çerçevesinde işlemleri yürütür, 
e) Gerekli hallerde mevzuatta düzenlemeler yapmak üzere Başkanlığa önerilerde bulunur, 
d) Yabancı mevzuatı izler ve temin eder, 
e) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yardımcı Hizmet Birimleri 

Yardımcı Hizmet Birimleri 
MADDE 16. - Enstitünün yardımcı hizmet birimleri şunlardır; 
a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. 
Personel Dairesi Başkanlığı 
MADDE 17. - Personel Dairesi Başkanlığı; 
a) Enstitü bünyesinde görev yapan personelin iş akitleri, kadro, terfi, görev, yolluk, sağlık, izin 

ve benzeri özlük işlemleri ile ilgili hizmetleri yürütür, 
b) Sosyal hizmetler ve hizmet içi eğitim ile ilgili işleri yapar, 
c) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 18. - İdarî ve Malî İşleri Dairesi Başkanlığı; 
a) Enstitü tarafından yapılması gerekli harcamaların, toplanacak gelirlerin ve satın almalann il

gili kanun ve mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar, 
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b) Enstitünün temizlik, bakım ve onarım hizmetleri ile Enstitünün ihtiyaçları için taşınır ve 
taşınmaz malların satın alınması veya kiralanması, bunların gerektiğinde satılması veya kiraya 
verilmesi işlerini Yönetim Kurulu'na sunar ve bu işleri Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürütür, 

c) Evrak giriş ve çıkışları ile arşiv hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar, 
d) Demirbaş ve diğer kayıtlan tutar, 
e) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
MADDE 19. - Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; 
a) Enstitünün görevleri ile ilgili olarak eğitici ve bilgi verici kitap, broşür, dergi şeklinde yayın 

yapar, 
b) Sınaî mülkiyet haklan ile ilgili yurtiçine ve yurtdışına dokümanlar yayınlar, Sınaî Mülkiyet 

Kütüphanesi ile ilgili hizmetleri yürütür. 
c) İlgili mevzuda yurtiçinde ve yurtdışında tescil edilmiş patentler ve markalara ait bilgi ve bel

geleri toplar, bunlan Enstitünün ve kamunun istifadesine sunar, 
d) Resmî Sınaî Mülkiyet Gazetesini yayınlar, 
e) Sınaî mülkiyet haklan ile ilgili her türlü eğitim ve tanıtım faaliyetlerini yürütür, 
f) Yönetim Kurulu kararı ile uygun görülen yerlerde enformasyon birimlerinin faaliyette 

bulunması için gerekli işbirliği çalışmalarını yürütür, 
g) Enstitü bünyesinde bilgi işlem sisteminin kurulmasını, donanım ve yazılımının işletilmesini 

ve geliştirilmesini sağlar, 
h) Sınaî mülkiyet haklan ile ilgili olarak bilgi ve belgelerin bilgisayar ortamına aktanlmasını 

ve saklanmasını sağlar, 
i) Bilgisayar ortamındaki bilgilerin Enstitünün ilgili birimleri tarafından en hızlı biçimde kul

lanılabilmeleri için gerekli çalışmaları yapar, 
j) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
Danışma Birimleri 
MADDE 20. - Enstitünün danışma birimleri şunlardır; 
a) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 
b) Hukuk Müşavirliği. 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
MADDE 21. - Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı; 
a) Enstitünün ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olur, 
b) Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan gücü, para 

ve malzeme gibi mevcut kaynaklann en uygun ve verimli bir şekilde kullanılması için plan ve 
projeler geliştirir, 

c) Enstitünün yıllık çalışma programını hazırlar, planlama ve koordinasyon konulannda verilen 
diğer görevleri yerine getirir, 

d) Yurtiçi ve yurtdışında teknolojik gelişmeleri izler, 
e) Yurt kalkınması için gerekli olan teknoloji değerlendirme çalışmalannı yapar, kamunun bu 

konudaki taleplerini karşılar, 
f) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 22. - Hukuk Müşavirliği; 
a) Sınaî mülkiyet haklan ile ilgili mevzuatın günün koşullarına uygun hale getirilmesi için 

çalışmalar yapar, 
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b) Hukuki konularda Yönetim Kuruluna ve Başkanlığa danışmanlık yapar, 
c) Sınaî mülkiyet haklarına ait ulusal ve uluslararası hukukla ilgili anlaşmalar, kanunlar, yönet

melikler, diğer mevzuat, rapor, makale ve benzeri düzenlemeleri hizmete hazır tutar, 
d) Mahkemelerde Enstitüyü temsil eder, 
e) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar. 
Enstitü Hukuk Müşavirliğinde görev yapan Hukuk Müşavirleri, Avukatlar ve diğer elemanlar, 

mahkemelerde ve icra dairelerinde takdir edilen vekalet ücretinden, 2.2.1929 tarihli ve 1389 sayılı 
Devlet Davalarına İntaç Eden Avukat Vesaireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hüküm
lerine göre faydalanırlar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Atanma Şartları, Bütçe ve Personel 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Atanma Şartlan 

Atanma Şartları 
MADDE 23. - Enstitü Yönetim Kurulu üyeleri; hukuk, mühendislik, iktisat, işletme veya 

maliye dallarında yurtiçi veya yurtdışında en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş, mesleki açıdan 
yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan kişiler arasından atanır. Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakan
lığı temsilcilerinin sözkonusu bakanlıklarda 10 yıl süre ile çalışmış ve mesleki açıdan yeterli bilgi 
ve deneyime sahip olması, Sanayi ve Ticaret Bakanının belirleyeceği üyelerden bir tanesinin, sınaî 
mülkiyet hukuku konusunda ihtisas sahibi üniversite öğretim üyesi, diğerinin ise kamu ve/veya özel 
sektörde 10 yıl çalışmış Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcisi olması şarttır. Bu üyelerin ay
rıca, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinin A fıkrasının 
3 numaralı bendi dışındaki şartları taşımalan zorunludur. 

Yönetim Kurulu üyeleri ile Başkan ve Başkan Yardımcılarının görev süreleri dolmadan her
hangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak atanmaları için gerekli şartlan kaybettikleri 
veya Kanunlarla verilen görevlerle ilgili olarak suç işledikleri mahkeme karan ile sabit olanların 
görev süreleri sona erer. 

Enstitü içinde daire başkanı ve müdür kadrolarına atamalarda, Devlet Memurlan Kanununda 
aranan şartlara ilaveten atanacak personelin Enstitü içindeki hizmet süresi ve atanacağı konudaki 
yurtiçi ve yurtdışındaki deneyimi öncelikle değerlendirilir. 

Patent Dairesi, Uluslararası İlişkiler Dairesi ile Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanhklanndaki daire başkanı ve müdür kadrolanna atamalarda, İngilizce, Fransızca 
veya Almanca dillerinden en az birini bilenler öncelikle tercih edilir. 

Enstitü personelinden müşterek kararname ile atananlar dışındakiler Başkanın teklifi ve 
Yönetim Kurulunun onayı ile atanırlar. 

Enstitü bünyesinde; 
a) Uzman yardımcısı olabilmek için, Devlet Memurlan Kanununda aranan şartlara ilaveten, 
1. En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışın

daki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
2. Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarı göstermek, 
3. Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak, 
Şarttır. 
b) Uzman yardımcılığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeter

lik sınavında basan gösterenler "uzman" kadrosuna atanırlar. 
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Üst üste iki defa yeterlik sınavında basan gösteremeyenler durumlarına uygun başka kadrolara 
nakledilirler. 

Uzman kadrosuna atanacakların Birleşmiş Milletlerce kabul edilen konuşma dillerinden en az 
birini Kamu Personeli Dil Sınavından "C" düzeyinde veya muadili bir seviyede bilmeleri zorun
ludur. 

Uzman yardımcılığı ve uzmanlıkla ilgili usul ve esaslar ile bunların yurtiçinde ve yurtdışında 
eğitime tâbi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Denetim, Gelirler, Giderler ve Bütçe 

Denetim 
MADDE 24. - Enstitü, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetimine tâbidir. 
Gelirler, Giderler ve Bütçe 
MADDE 25. - Enstitünün gelirleri şunlardır: 
a) Enstitünün yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretler, 
b) Genel Bütçeden yapılacak yardımlar, 
c) Her türlü yardım ve bağışlar, 
d) Enstitüye ait taşınmazların gelirleri, 
e) Yukarıda sayılan gelirlerin nemalandınlması ile elde edilecek gelirler, 
f) Diğer gelirler. 
Enstitünün gelir-gider fazlası bir sonraki yıl bütçesine aktarılır. 
Enstitünün gelirleri, işlemleri ve gayrimenkulleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır, 

davalarda teminat aranmaz. 
Enstitünün giderleri ile eğiticilere ders ücreti ödemeleri Yönetim Kurulunca onaylanacak büt

çeden karşılanır. 
Marka ve patent başvuruları için 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 8 sayılı 

tarifesinde belirtilen harç miktarları, Enstitünün yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretlerle 
birlikte Enstitü tarafından tahsil edilir ve bu surette toplanan harçlar aylık olarak Maliye Bakan
lığına aktarılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Personel 

Personel 
MADDE 26. - Enstitüde Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, 

Müşavir, Şube Müdürü, Patent Uzmanı, Marka Uzmanı, Uzman, Patent Uzman Yardımcısı, Marka 
Uzman Yardımcısı, Mütercim, Çözümleyici, Programcı, Bilgisayar İşletmeni kadroları karşılık gös
terilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel 
çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilir. 
Yabancı uzmanlar da sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Yabancı uzmanların istihdamı Ens
titünün hazırlayıp Bakanlığın onaylayacağı Yönetmeliğe göre yapılır. 

Belli bir uzmanlık gerektiren nitelikteki iş ve hizmetler için Yönetim Kurulu kararı ile istisna 
akdi çerçevesinde işlem yapılır. 

Enstitüde sağlık ve eğitim gibi işlerde çalıştırılmak üzere, ihtiyaca göre Yönetim Kurulu'nun 
onayı ile yurtiçinden ve yurtdışından özel anlaşmalarla sözleşmeli olarak yerli ve yabancı kişiler 
çalıştırılabilir. 

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 
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Sözleşmeli Personel istekleri halinde emekli sandığı ile ilgilendirilirler. 
Enstitü, Marka ve Patent işlemlerinin yürütülmesinde yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşların hiz

metlerinden yararlanabilir. Bu suretle yararlanılacak hizmetler için ücretler Enstitünün yapacağı 
hizmetlerin karşılığı ücretlerle birlikte Enstitü tarafından tahsil edilir ve ilgili kuruluşlara ödemeler 
Enstitü tarafından yapılır. 

Enstitü Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu 
Başkan ve üyelerine bu görevleri nedeniyle yapılan ücret ödemesi aynen uygulanır. 

Enstitünün Kadroları 
MADDE 27. - 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ihdas edilmiş bulunan kadrolar 

ile 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulunun 2002/4120 sayılı 
Kararı gereği Enstitüye tahsis edilen ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli III sayılı 
cetvelin Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı bölümünde yer alan kadrolara, bu Kanuna ekli (1) 
sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek eklenmiş ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar 
iptal edilmiştir. 

Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Diğer Hükümler 

Uygulanmayacak Hükümler 
MADDE 28. - Bu Kanun ile kurulan Enstitü tarafından yapılması öngörülen iş ve işlemlerde 

26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uygulanmaz. Enstitünün 
malları Devlet Malı hükmündedir. 

Yönetmelikler 
MADDE 29. - Bu Kanun ile hazırlanması öngörülen yönetmelikler ve Enstitünün teşkilat 

yapısı ile ilgili düzenlemeler, Yönetim Kurulunun ilk toplantısını müteakip üç ay içinde hazırlanır. 
Enstitü Nezdinde Vekillik Yapma Yetkisinde Olanlar 
MADDE 30. - Enstitü nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan kişiler 

aşağıda nitelikleri belirtilen gerçek veya tüzel kişilerdir. 
Gerçek kişi olan vekillerin aşağıdaki vasıflara sahip olması şarttır: 
a -Türk Vatandaşı olmak, 
b- Fiil Ehliyetine sahip bulunmak, 
c- Türkiye'de ikamet etmek, 
d- Yüz kızartıcı bir suçtan mahkûmiyeti bulunmamak, 
e- En az dört yıllık yükseköğrenim yapmış olmak, 
f- Enstitü tarafından, Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yapılan Vekillik Yeterlik 

Sınavı'nda başarılı olmak, 
g- Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen miktarda, Meslekî Sorumluluk Sigortası 

yaptırmış olmak. 
Tüzel kişi olan vekillerin, vekil vasıflarını haiz, gerçek kişiler tarafından temsil edilmeleri şarttır. 
Vekillik Yeterlik Sınavı, patent vekilleri ve marka vekilleri için ayrı ayrı iki yılda bir yapılır. 

Hem patent hem de marka vekilliği yapabilmek için her iki sınavda da başarılı olmak zorunludur. 
Patent vekilleri ve marka vekilleri, Enstitü tarafından ayrı ayrı tutulacak sicillere kayıt edilir. 
Vekiller bu Kanun ve diğer sınaî haklarla ilgili konularda, ilgili kişileri Enstitü nezdinde tem

sil eder. Danışmanlık yapar ve sınaî hakların korunması için Enstitü nezdinde gerekli girişimlerde 
bulunur ve işlemleri yürütürler. 
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Vekiller, Enstitü nezdinde ilgili kişilerin haklarının tesisi, korunması ve bunlarla ilgili olarak 
idare ile her türlü ilişkilerin temini, tesisi ve yürütülmesi ile yükümlüdür. Vekiller hakkında Borç
lar Kanunu'nun vekalet ile ilgili hükümleri uygulanır. 

Neşredilmeyen Mevkutede Marka Koruma Süresi 
MADDE 31. - 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

14 üncü maddesinde öngörülen 5 yıllık süre, 15.7.1980 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanununa tâbi 
konularda 3 yıla indirilmiştir. 

Bu kanunun yürürlük tarihinde 5680 sayılı Kanun gereği mevkute neşredenler, 556 sayılı Mar
kaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereği mevkute neşretmek
ten alıkonulamazlar. 

MADDE 32. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli 1 sayılı ek gösterge cetvelinin "I-
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" Bölümünün (d) kısmında geçen "Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk Patent Enstitüsü Başkanı" ibaresi, (h) kısmının sonuna "Mar
ka Uzmanı", "Patent Uzmanı" ibareleri ile II sayılı Ek Gösterge cetvelinin "II-Yargı Kurul usları, 
Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşları" bölümünde geçen "Devlet Personel Baş
kanlığı Başkan Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardım
cısı" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 33. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin değişik (11) numaralı fık

rasına "Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Marka Uzman 
Yardımcıları", "Patent Uzman Yardımcıları" ve "Tüketici ve Rekabet Uzmanlığına" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "Marka Uzmanlığına", "Patent Uzmanlığına" ibareleri, 

b) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" bölümünün "A-Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (i) alt 
bendine "Tüketici ve Rekabet Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Marka Uzmanları", 
"Patent Uzmanları" ibareleri, 

Eklenmiştir. 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 34. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 3143 sayılı 

Kanunun Sınaî Mülkiyet ile ilgili 2 nci maddesinin (f) bendi, 8 inci maddesinin (i) bendi, 15 inci 
maddesi, Bakanlık Merkez Teşkilatı ile ilgili Ek-1 sayılı cetvelin Ana Hizmet Birimlerinin 9 uncu 
sırasında yer alan "Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. - "Bu kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan per
sonel en geç bir yıl içinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya 
kadar kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya 
kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklarını 
almaya devam ederler. Sözkonusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her tür
lü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklan toplamının net tutarının eski kadrolarına bağlı olarak en 
son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları 
toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda 
kaldıkları sürece her hangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 

Yürürlük 
MADDE 35. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 36. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTÎĞİ METNE EKLI LISTE (1/224) 
(1) SAYıLı LISTE 

KURUMU : TÜRK PATENT ENSTITÜSÜ BAŞKANLıĞı 
TEŞKILÂTı : MERKEZ 

IHDASı UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR 
SERBEST TUTULAN 

SINIFI 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

GİH 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
GİH 
GİH 
GİH 

UNVANI 
Enstitü Başkanı 
Başkan Yardımcısı 
Patent Dairesi Başkanı 
Markalar Dairesi Başkanı 
Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 
Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Dairesi Başkanı 
Enformasyon ve Dokümantasyon 
Dairesi Başkanı 
Personel Dairesi Başkanı 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı 
1. Hukuk Müşaviri 
Avukat 
Avukat 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Patent Uzmanı 
Patent Uzmanı 
Patent Uzmanı 
Patent Uzmanı 
Marka Uzmanı 
Marka Uzmanı 
Marka Uzmanı 
Marka Uzmanı 
Marka Uzmanı 
Marka Uzmanı 
Marka Uzmanı 
Marka Uzmanı 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Uzman 
Uzman 
Uzman 

DERECES 
1 
1 
1 
1 

canı 1 
1 

KADRO 
11 ADEDİ 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

KADRO 
ADEDİ 

-
-
-
-
-
-

TOPLAM 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
6 
8 
1 
2 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 

10 
10 
2 
4 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 

10 
10 
2 
4 
3 
3 
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KURUMU : TÜRK PATENT ENST 
TEŞKİLÂTI : MERKEZ 

SINIFI 
TH 
TH 
TH 
TH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

İHDASI UYGU 

UNVANI 
Patent Uzman Yardımcısı 
Patent Uzman Yardımcısı 
Marka Uzman Yardımcısı 
Marka Uzman Yardımcısı 
Marka Uzman Yardımcısı 
Marka Uzman Yardımcısı 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Kütüphaneci 
Kütüphaneci 
Şef 
Şef 
Şef 
Şef 
Sekreter 
Sekreter 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Programcı 
Programcı 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Şoför 
Şoför 
Şoför 

(1) SAYILI LİSTE (DEVAM) 
SÜ BAŞKANLIĞI 

DRÜLEN KADROLAR 
SERBEST TUTULAN 

DERECESİ 

1 
2 
8 
2 
6 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
4 
5 
4 
6 
6 

10 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
6 
7 
8 
9 

10 
9 

11 
12 

KADRO 
ADEDİ 

3 
6 
2 
2 
3 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
7 
6 
6 
5 
2 
2 
4 
4 
3 
2 
1 
1 

KADRO 
ADEDİ 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TOPLAM 
3 
6 
2 
2 
3 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
7 
6 
6 
5 
2 
2 
4 
4 

2 
1 
1 
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(1) SAYILI LİSTE (DEVAM) 
KURUMU : TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI : MERKEZ 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR 

SINIFI 
SHS 
SHS 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
TH 
YH 
YH 
YH 
YH 

UNVANI 
Daire Tabibi 
Hemşire 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Santral Memuru 
Tekniker 
Teknisyen 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Dağıtıcı 

DERECESİ 
5 
6 
9 

10 
10 

9 
10 
11 
12 
11 

TOPLAM 

SERBEST 
KADRO 
ADEDİ 

1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
2 

209 

TUTULAN 
KADRO 
ADEDİ 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 

TOPLAM 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
--> 
2 
3 
2 

209 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 
(1) SAYILI LİSTE 

KURUMU : TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI : MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 
SERBEST TUTULAN 

SINIFI 
GİH 

GİH 

GİH 
AH 
AH 
TH 
TH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
TH 
GİH 

UNVANI 
Endüstriyel Tasarımlar 
Dairesi Başkanı 
Enformasyon, Dokümantasyon 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 
Şube Müdürü 
Avukat 
Avukat 
Patent Uzman Yardımcısı 
Marka Uzman Yardımcısı 
Marka Uzman Yardımcısı 
Sekreter 
Sekreter 
Şoför 
APK Uzmanı 
Şef 
Memur 
Memur 
Memur 
İstatistikçi 
Kütüphaneci 
Teknisyen 
Anbar Memuru 

DERECESİ 

1 
ve 

1 
1 
6 
7 
8 
7 
8 
9 

10 
10 

1 
3 
8 
9 

10 
8 
8 

10 
10 

TOPLAM 

KADRO 
ADEDİ 

1 

1 
2 
1 
2 
5 
6 

12 
4 
4 
3 
3 
1 
8 

10 
10 

1 
1 
2 
1 

78 

KADRO 
ADEDİ 

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 

TOPLAM 

1 

1 
2 
1 
2 
5 
6 

12 
4 
4 
3 
3 
1 
8 

10 
10 

1 
1 
2 
1 

78 
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(2) SAYILI LİSTE 
KURUMU : TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI : MERKEZ 

İPTAL EDİLEN KADROLAR 
SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM 
GİH Enformasyon, Dokümantasyon 

Dairesi Başkanlığı 1 1 - 1 
GİH Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

1 1 - 1 

TOPLAM 2 - 2 
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