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rarname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) 343:344 
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ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uydu
ğu İddiasıyla Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları, Işın Çele
bi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, 
Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Baka
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rında Meclis Soruşturması Açıltpasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
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2 7 . - 9 2 6 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) 344 

28. — Ceza infaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve idaresine Dair 
524 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606) 345 

29. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinde ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 345. 

30.— Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar,- Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı: 624) 345 

31. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik işbirliği Başkanlığı Kurulma
sı, 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 
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190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) 345 

32. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî ihracat 
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdik

leri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İd
diasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Mali
ye ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile 
Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Meclis Soruşturması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturmasi Komisyonu Raporu (9/22) (S. 
Sayısı: 779) ' 345 

33. — Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Ta
rım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Tok-
rak Mahsulleri Ofisine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun 
Tasarısı ile Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 43 Arkadaşının, Şanlıurfa 
Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun, Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 17 Arka
daşının, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Erzincan Milletvekili Ali İbrahim Tutu'nun Aynı Konudaki Kanun 
Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/823, 2/403, 2/447, 2/602, 
2/639,2/813, 2/623,2/1034, 2/1318) (S. Sayısı: 807) 346 

34. — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine İlişkin Kanun Tasansı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları 
(1/772) (S. Sayısı: 771) 346:358,359:386 

-© 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Tunceli Milletvekil Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Doğu ve Güneydoğu illeriyle ilgili yatırım 

programı ve boşaltılan köylere ilişkin gündem dışı konuşmasına içişleri Bakanı Nahit Menteşe; 

Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, mecburi hizmetin kaldırılması ve sağlık hizmetle
ri hakkında gündem dışı konuşmasına Sağlık Bakanı Doğan Baran; 

Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, 1995 çay kampanyası nedeniyle, çay müstahsillerinin so
runları ve çareleri konusunda gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Nafiz Kurt; 

Cevap verdiler. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'a, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin; 

Arjantin, Şili ve Brezilya'ya gidecek olan : 

Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'na, dönüşüne kadar. Devlet Bakanı Aysel Baykal'ın; 
Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un; 
Cezayir'e gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'e, dönüşüne kadar, Orman 

Bakanı Hasan Ekinci'nin; . 

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnö
nü'ye, dönüşüne kadar, Devlet Balkanı Algan Hacaloğlu'nun; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne; 

Arjantin, Şili ve Brezilya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönüşüne ka
dar, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekillik edeceğine, 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleriyle; 
Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar'ın, Anayasa; 
Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Adalet; 

Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, İçişleri; 
Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'ın, Dışişleri; 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim; 

Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; 

İzmir Millevtekili Cengiz Bulut'un, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Tarım, Orman ve Köyişleri; 
Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, Sağlık ve Sosyal İşler; 
İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Çevre; 
Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Adalet; 

Komisyonu üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Yozgat Millevtekili Mahmut Orhon ve 15 arkadaşının, Yozgat-Sorgün'da özel bir firmaya ait 

kömür ocağında meydana gelen maden kazasıyla ilgili iddiaların araştırılarak, alınması gereken ön
lemlerin belirlenmesine ilişkin Meclis araştırmasına ilişkin önergesi (10/234) Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu; önergenin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı; 

İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 28 arkadaşının, Hentbol Millî Takımının Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi ile maç yapmasını uygun bularak millî çıkarlarımıza ters düştüğü iddiasıyla Devlet 
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Bakanı Şükrü Erdem hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/40) Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu; önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününün Danışma Ku
rulu tarafından tespit edilip, Genel Kurulun onayına sunulacağı, 

Açıklandı. 

Genel Kurulun; 4 Nisan Salı, 5 Nisan Çarşamba, 6 Nisan Perşembe günleri 15.00-19.00 ve 
20.00-23.00 saatleri arasında çalışmasına; 4 Nisan Salı günü, 20.00-23.00 saatleri arasındaki otu
rumda kanun tasan ve tekliflerinin görüşülmesine; 5 Nisan Çarşamba günü sözlü soruların görü
şülmemesine; . . . ' . . • ' 

Gündemin, Kanun Tasarı ve Teklifleriyle, Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının, 340 
inci sırasında yer alan 805 sıra sayılı kanun tasarısının, bu kısmın 34 üncü sırasına; 235 inci sıra
sında yer alan 802 sıra sayılı Kanunun, 38 inci sırasına; 48 inci sırasında yer alan 303 sıra sayılı ka
nun tasarısının, 43 üncü sırasına, 237 nci sırasında yer alan 804 sıra sayılı Kanunun, 45 inci sırası
na alınmasına; 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 

Başbakan Tansu Çiller'in, 25 Şubat -1 Mart 1995 tarihleri arasında Japonya'ya yapacağı res
mî ziyarete katılacak olan 7 kişilik; 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, 13-18 Mart 1995 tarihleri arasında İslamabad'da yapı
lacak Ekonomik işbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere Pakistan'a 
yapacağı resmî ziyarete katılacak olan 4 kişilik; 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, 1-14 Nisan 1995 tarihleri arasında Arjantin, Şili ve 
Brezilya'ya yapacağı resmî ziyaretlere katılacak olan 5 kişilik; 

Parlamento heyetlerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri kabul edildi. 
İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'm, Türk Ceza Kanununun 370 inci maddesinin değiştiril

mesine ilişkin (2/1210) Kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına ilişkin önergenin 
yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmediği; 

Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2.3.1984 tarihli 2985 sayılı Toplukonut Kanununun 
değişik 2 nci maddesinin (d) bendinin değiştirilmesine ilişkin (2/1216) kanun teklifinin doğrudan 
doğruya gündeme alınmasına ilişkin önergesinin yapılan görüşmelerden sonra kabul edildiği; 

Açıklandı. 
Müzakereye alınan 126 adet sözlü sorudan : 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu alacaklarının Tahsilatının Hızlandırıl

ması Hakkındaki Kanundan Yararlananlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin 
yakınlarının bulunup bulunmadığı iddiasına ilişkin sorusuna (6/307) Maliye Bakanı İsmet Attila; 

Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölgelerinde çağrı cihazı ve mobih 
telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin sorusuna (6/661) Devlet Bakanı Şükrü Erdem; 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine ilişkin sorusuna 
(6/738) Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de, cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 

Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak seferlerine ilişkin so
rusuna (6/834) Devlet Bakanı Şükrü Erdem cevap verdi. 

(6/543), (6/556), (6/782), (6/815) esa numaralı sorular, soru sahipleri iki cevap gününde de 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından düştü. 
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(6/500), (6/501), (6/567) esas numaralı sorular, soru sahipleri Genel Kurulda hazır bulunma

dıklarından, bir defaya mahsus olmak üzere, 
115 adet soru da, soru sahipleriyle ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklanndan; 

soru sahipleri izinli veya görevli olduğundan veya aynı birleşimde görüşülmüş başka sorulan bu
lunduğundan. 

Ertelendi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler'' kısmının : 
21 inci sırasında bulunan 71, 
22 nci sırasında bulunan 82, 
23 üncü sırasında bulunan 139, 
24 üncü sırasında bulunan 134, 
25 inci sırasında bulunan 283, 
26 ncı sırasında bulunan 391, 
27 nci sırasında bulunan 66, 
28 inci sırasında bulunan 201, 
18 inci sırasında bulunan 691, 
29 uncu sırasında bulunan 699, 
30 uncu sırasında bulunan 763 ve 763'e 1 inci ek, 
31 inci sırasında bulunan 798, 
32 nci sırasında bulunan 813, 
1 inci sırasında bulunan 58 ve 58'e linçi ek, 
2 nci sırasında bulunan 111, 
3 üncü sırasında bulunanı 12, 
4 üncü sırasında bulunan 116, 
6 ncı sırasında bulunan 193, 
7 nci sırasında bulunan 322, 
9 uncu sırasında bulunan 375, 
10 uncu sırasında bulunan 394, 
11 inci sırasında bulunan 395, 
12 nci sırasında bulunan 404, 
14 üncü sırasında bulunan 554, 
15 inci sırasında bulunan 606, 
16 ncı sırasında bulunan 609, 
17 nci sırasında bulunan 624, 
19 uncu sırasında bulunan 690, 
35 inci sırasında bulunan 807, 
36 ncı sırasında bulunan 771, 
S. Sayılı kanun tasarı ve teklifleriyle, kanun hükmünde kararnamelere ilişkin kanun tasardan 

ve yetki kanunu tasarısının ve; 
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8 inci sırasında bulunan 337, 

13 üncü sırasında bulunan 373, 

20 nci sırasında bulunan 779, 

S. Sayılı soruşturma komisyonları raporlarının; 

Görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

5 inci sırasında bulunan 180 S. Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin tasarının görüş
meleri ise, tasarının maddeleri daha önce komisyonca geri alındığından, 

Ertelendi. 
Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldınlması ve 

Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında (1/839) (S. Sayısı: 815); 

Bazı Kurum ve Kuruluşlarına Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında (1/825) (S. Sayısı: 805); 

Kanun tasarılarıyla; 
Cumhurbaşkanınca, bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen: 

Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (1/834, 3/1757) (S. Sayısı: 797); 

T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve bu Kanuna İki Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun (1/835, 3/1759) (S. Sayısı: 802); 

Yapılan görüşmelerden sonra; kabul edilip, kanunlaştıkları açıklandı. 
Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan, Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in konuşmasında, 

Partilerine ve Genel Başkanlarına sataştığını öne sürerek bir konuşma yaptı. 
5.4.1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime, 22.28'de son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

İlhan Kaya Kadir Bozkurt 
İzmir Sinop 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER : İlhan KAYA (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

— © — — " 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşimini açıyorum. 

I I . - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz istemleri vardır; üç sayın üyeye söz vereceğim. 

III.—BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Denizli Milletvekili M. Halûk Müftüler'in, (10/198) esas numaralı Meclis Araştırması 

Komisyonunun Bosna-Hersek'teki çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN-İlk gündem dışı söz, Bosna-Hersek çalışmalarını sunmak üzere, Denizli Milletve

kili Sayın Halûk Müftüler'e verilmiştir. 
Buyurun Sayın Müftüler. 
Süreniz 5 dakika efendim. 
M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi 

hürmetle selamlarım. 
Mal Varlığı Araştırma Komisyonu, ikinci yurtdışı gezisini Bosna - Hersek'e yapmış; dönmüş

tür. Bu hususta, Yüce Meclisimize bilgi arz etmek için huzurlarınızdayım. (ANAP sıralarından "ol
maz böyle şey" sesleri) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Müftüler, raporu verin daha iyi olur. 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Amerika'dan haber verin. 
BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... Komisyon çalışmalarıyla ilgili bir konuda bilgi veriyor

lar. •• '' ' : ; " ' : ' • - \ 
Buyurun efendim, siz devam edin. 
M. HALÛK MÜFTÜLER (Devamla) - Alt komisyonumuz, incelemeler yapmak üzere, 29 

Mart - 2 Nisan 1995 tarihleri arasında, Hırvatistan'ın Başkenti Zagrep'te ve Bosna-Hersek'in Baş
kenti Saraybosna'da oldukça yoğun temaslarda bulunmuştur. 

Bu temaslar sırasında Cumhurbaşkanı Alia İzzetbegoviç, Başbakan Sladzic, Cumhuriyet Par
lamentosu Başkanı Lazoviç, Federasyon Parlamentosu Başkanı Lyubic, Cumhuriyet Parlamentosu 
Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Biçakciç, Cumhuriyet Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı 
Abdullah Kojicija, Mülteciler ye Sosyal İşler Bakanı Muharrem Cero, Diyanet İşleri Başkanı, Be
lediye Başkanı, Merhamet Örgütü, SDA Zagrep Yöneticiliği, IHH Zagrep ve Saraybosna Temsil
ciliği ve muhtelif kişilerle görüşülmüştür. 
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Eski Yugoslavya'nın yıkılmasından sonra, bölgede çeşitli devletlerin oluştuğu görülmüştür. 

Bosna - Hersek Cumhuriyetinde, savaştan bu yana 250 bin kişinin öldüğü ve Bosna topraklarının 
yüzde 70'inin ayrılıkçı Sırpların işgali altında bulunduğu, Bosna Federal Hükümetinin kontrolünde 
bulunan yüzde 30'luk topraklarda ise, şehirlerin, ayrılıkçı Sırp kuşatması altında bulunduğu anla
şılmıştır. 

Sırbistan ve Hırvatistan ile komşu olan Bosna - Hersek, başlangıçta Hırvatistan'la da savaşa 
girmiş; ancak, Hırvatların, Sırplara karşı savaşmak zorunda kalmaları ve Bosna - Hersek'te, Bosna
lı Hırvatlarla bir federasyon kurulmasıyla birlikte barış tesis edilmiştir. 

Sırplarla yapılan ateşkes 30 Nisanda biteceği için, taraflar büyük bir hazırlık içerisindedirler. 
Bosna-Hersek yetkilileri, şu anda 200 bin kişilik bir düzenli ordu kurduklarını ve Sırp savaşçıları
na büyük kayıplar verdirdiklerini belirtmişlerdir. 

Bazı hükümet yetkilileri, bölgede yerleşmiş bulunan Birleşmiş Milletler Koruma Gücünün 
yanlı davrandığını belirtmektedirler; ayrıca, kendilerinin iki ambargo altında zor durumda bırakıl
dıklarını söylenmektedirler. Bu, şu şekilde olmaktadır: Hem yardım gelmesi hem de Bosnalı milli
yetçi kişilerin yurtdışından ülkelerine savaşmak için gelmeleri engellenmektedir. Sırplara ise, bu 
ambargo uygulanmamakta Veya daha doğrusu uygulanamamaktadır. Bölgede mahsur kalan halka, 
çeşitli ülkelerden gelen yardımlar çoğunlukla havayoluyla ulaştırılmakta ve dağıtılmaktadır. Sava
şın ilk dönemindeki karışıklık sırasında, aynî ve nakdî yardımların ulaşımında tam bir kargaşa ya
şanmıştır. Bu dönem için yapılan yardımların, kimler tarafından alınıp, nerelere ne şeklide harcan
dığının tespiti tam olarak yapılamamaktadır. 

Ayrıca, başlangıçta Birleşmiş Milletler vasıtasıyla gönderilen yardımların çok az bir kısmının 
kendilerine ulaştığı, Bosnalı yetkililerce vurgulanmıştır. Bosna-Hersekli yöneticiler "bize, Ameri
ka'dan Avusturalya'yakadar dünyanın her ucundan yardımlar gelmekte; tabiî ki, bu yardımların ta
mamı bize ulaşmış olsaydı, bugünkü durumumuz çok daha iyi olacaktı" diye ifade etmişlerdir. Son 
zamanlarda, yardımlar konusunda devletin iyi bir örgütlenmeye gittiği ve bu konuların, Mülteciler 
ve Sosyal İşler Bakanlığının koordinasyonuna bırakıldığı anlaşılmaktadır. Bosna Millî Bankası ta
rafından, muhtelif ülkelerde hesaplar açılmıştır. Ayrıca, bizdeki Kızılay statüsüne sahip olan Bos
na Merhamet Örgütü de yardım toplamakta ve dağıtımı sağlamaktadır. , 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafıdan kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Müftüler, lütfen, konuşmanızı bitirir misiniz efendim. 
M. HALUK MÜFTÜLER (Devamla) - Evet, kesiyorum... 

BAŞKAN - Buyurun. 
Biraz acele edelim... 
M. HALÛK MÜFTÜLER (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bunların ifade ettiği gibi, bu 

şekildeki konuşmalarından, şu anda, yeni yeni örgütlenmeye başladıkları anlaşılmakta ve yapılan 
yardımların, ülkemizle bir protokol dahilinde yapılmasını, nakdî yardımların devlet kanalıyla, ay
nî yardımların Merhamet Örgütü vasıtasıyla yapılmasını bizatihi istemektedirler. 

Sayın İzzetbegoviç, Türkiye'den gönderilen, organize olmuş ve olmamış yardımların ülkeleri 
için hayatî önem taşıdığını vurgulamış; tüm Yüce Meclisimize, milletvekillerimize, Cumhurbaşka
nımıza, Meclis Başkanımıza ve Sayın Başbakanımıza selam ve hürmetlerini iletmemizi talep etmiş
lerdir. Ayrıca, kendilerinin bir ricaları var. 10 Nisanda Paris'te toplanacak olan Uluslararası İnsanî 
Yardım Örgütünün planladığı "Yılın Devlet Adamı" ödülüne 6 kişi aday ve bu adaylardan bir ta
nesi de İzzetbegoviç'miş. Türkiye Cumhuriyeti, asil üye olarak bu toplantıda yer alacaktır. Burada 
da, değerli Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç, kendisinin desteklenmesini hassaten istemektedirler. "Bu 
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savaş, bizi kendimize getirdi; bu savaş, bize bünyemizi kazandırdı. O bakımdan, Türkiye, Türk 
Halkı, Türk Parlamentosu, hiçbir zaman, bizi,, burada yaşayan Boşnakları unutmamalı" diye ifade 
ettiler. • 

Hepinize Saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Müftüler. 

2. —İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, İzmir'deki SSK Tepecik Hastanesine ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Aydın Güven Gürkan'ın cevabı 

BAŞKAN - Gündem dışı ikinci söz, izmir Milletvekili Atilla Mutman'a verilmiştir. Sayın 
Mutman, İzmir SSK Yenişehir Hastanesinde kapatılan bazı bölümlerle ilgili gündem dışı söz iste
miştir. 

Buyurun Sayın Mutmah. 

Süreniz 5 dakika efendim. 
ATİLLA MUTMAN (İzmir) - Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; geçtiğimiz günlerde, SSK 

İzmir Tepecik Hastanesinde, tasarruf tedbirleri nedeniyle bazı bölümlerin kapatılmasıyla ilgili söz 
almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

SSK, herkesin bildiği gibi, bütçesi primlerle oluşan ve genel bütçeden hiç katkı almayan bir 
kurumdur. SSK, sağlık hizmetini ülke nüfusunun üçte birine vermektedir. Son yıllarda, prim mik
tarı nedeniyle vatandaşa daha fazla yük binmesine karşın, bu kaynak sağlık hizmetine yansımamış
tır. 1993 yılında, tüm SSK hastanelerine 7 500 kadro verilmiş; ancak, kullandırılmamıştır. Mayıs 
1994'te çıkarılan bir kanun hükmünde kararnameyle "yardımcı sağlık personeli sayısı memur sayı
sının yüzde 5'ini geçmeyecek" denilmiştir; ama, Sağlık Bakanlığı, bu orandan hariç tutulmuştur. Bu 
durum karşısında, gidenin yerine yenisi gelemeyeceği için, bir süre sonra, hastaneler hizmet verme 
durumundan uzaklaşacaktır. 

5 Nisan kararları da SSK'nın boğazına çökmüştür. SSK, Sağlık Bakanlığına kıyasla, âdeta, bir 
üvey evlattır. Yanlış sağlık politikaları, sağlık hizmeti bekleyenlerle bu hizmeti verenler arasında 
bir çelişki yaratmıştır. Memurlar, saatine 15 bin lira verilen fazla mesaiyi yapmak istememektedir
ler; yapsalar dahi, memurlara, ayda 80 saatin üzerinde fazla mesai verilmemektedir. 

Yukarıda saydığım nedenlerden, adı geçen hastane, fazlasıyla nasibini almıştır; son bir iki yıl 
içerisinde hizmet vermekte aşın zorlanmış, bazı bölümleri de yetersiz kalmıştır. SSK İzmir Tepe
cik Hastanesine yeterli kadronun verilmemesi sonucu, kapasite açısından aynı emsalde olan İzmir 
Atatürk Devlet Hastanesinde, 2,5 kat fazla hemşire, 2 kat fazla hastabakıcı, 3 kat fazla uzman dok
tor, 2 kat fazla pratisyen doktor vardır. SSK Tepecik Hastanesi ise, bazı hizmetleri, hasta refakat-
çileriyle yürütmektedir. Anlaşıldığı gibi, aynı amaca yönelik iki hastanede çifte standart uygulan
maktadır, 
v Geçtjğimiz hafta içerisinde, hastane başhekimliği, acil servis ve yoğun bakım hizmetlerini 

güçlendirmek için, bazı bölümleri kapatma karan almıştır. Bunu, büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz. 
Bu bölümler: Kemik iliği ünitesi, böbrek nakli ünitesi, göğüs hastalıkları, prematüre, gastroentero
loji ve psikiyatri bölümleridir. Böbrek nakli ünitesi, 4 ayda, 11 böbrek nakli ameliyatı yapmıştır. 
Yaşamsal nitelikte bazı aletler alınmadığı için, hastaların hayatları tehlikeye girmektedir. Sorum
suz İktidar, sağlık hizmetini yaygınlaştıracağı yerde, kısıntı yapmaktadır. 

Geçtiğimiz günlerde, SSK İzmir Tepecik Hastanesinde yaşanan bir talihsiz olay, tetiğin çekil
mesine fırsat vermiştir. Personel yetersizliği, bir küçük çocuğun yaşamını yitirmesine sebep olmuş
tur. Bir tarafta, vergi yüzsüzleri affedilirken, Ankara'nın göbeğinde devasa devlet binaları yükselir-
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ken, kurumlar, makam otoları lüksünden kurtulamazken, diğer tarafta, vatandaşlarımız, hastane ka
pılarında perişan edilmekte ve hatta ölüme terk edilmektedir. Hükümeti, tutarlı sağlık politikaları 
ile sorumluluğa davet ediyoruz. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Böyle bir hükümet yok ki... 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) - Benzeri olayların tekrarlanmaması için, acil tedbirlerin 

alınması gereklidir ve asla, hizmeti azaltma, çözüm olarak görülmemelidir. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Mutman. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ay

dın Güven Gürkan; buyurun efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) -Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir Milletvekilimiz Sayın Mutman'ın, konuşmasında öne sürdü
ğü görüşlere bütünüyle katılıyorum; kendisine, meseleyi yansızlıkla incelediği, doğru tespitler yap
tığı ve bunu Meclisimize getirdiği için teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, gerçekten, sosyal güvenlik sistemimizin Sosyal Sigortalar Kuru
mu bölümünde çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Sosyal Sigortalar Kurumu, geçmiş yıllarda, 
âdeta bir devlet tasallutuna uğrayarak, kaynaklan gasp edilmiş bir kurumdur. Dünyanın her yerin
de bir sosyal güvenlik sistemi kurulurken "sosyal" kelimesinin ve kavramının gereği olarak devlet, 
o sosyal güvenlik kuruluşuna, sosyal güvenlik sistemine katkı verirken, bizde Sosyal Sigortalar Ku
rumu kurulurken, çalışırken, serpilirken bu katkıyı vermek yerine, devlet, kendisi, Sosyal Sigorta
lar Kurumu fonlanndan çok ucuz bir biçimde yararlanmayı birinci derecede yeğlemiştir. 

Dünyanın her yerinde, özellikle gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinde, sosyal güvenlik sistemine, 
devlet, yüzde 40'la, bazı koşullarda yüzde 60-65'c varan oranlarda katılım yaparken; böylece, sos
yal güvenlik sistemini, bir özel güvenlik sisteminden çıkartıp, sosyal hale getirirken; Sosyal Sigor
talar Kurumuna, geçmiş yıllarda, devlet, tek bir kuruş yardım yapmamıştır. İlk kez bu yıl 20 tril
yon lira öngörülmüştür. 180-200 trilyonluk bir bütçenin yanında, 20 trilyonluk devlet katkısı yal
nızca yüzde 10 dolayında bir katkıdır ve ilk kez bu yıl söz konusu olmuştur. Geçmiş yıllarda dev
let katkı yapmak, sigorta sistemini sosyalleştirmek yerine, kendisi, sigortanın imkânlarından yarar
lanmayı yeğlemiştir. Ne yapmıştır; sosyal sigorta fonlarını, paralannı, teşvik edilmek istenen ban
kalarda tutturmuştur, vadesiz mevduatlarda tutturmuştur ya da çok düşük faizle vadeli mevduatta 
tutturmuştur ya da çok ucuza devlet tahvili sattırmıştır; enflasyon, belli oranlara giderken, çok dü
şük faizli devlet tahvillerine, sosyal sigorta fonları yönlendirilmiştir ya da bankalarda karşılığı ol
maksızın yatınlmaya zorlanmıştır. Sık sık, prim afları getirilerek ve primlerini tahsilde, Sosyal Si
gortalar Kurumunun karşılaştığı güçlükleri aşması konusunda yasal yardımlar esirgenerek ve en 
önemlisi/devlet, sosyal bir devlet olmanın gereği olarak, yapmak zorunda bulunduğu katkıyı yap
mayarak, sosyal sigorta kurumlarının fonlannın ncmalanmasına, gelir getirmesine ve Sosyal Sigor
talar Kurumunun geleceğe sağlıklı bir biçimde taşınmasına olanak vermemiştir. 

Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda, sosyal güvenlik sistemi, özellikle, Sosyal Sigortalar 
Kurumu bölümünde gerçekten dev bir sorunla karşı karşıyadır. En iyi ihtimalle, 60 trilyon lira do
layında bir açıkla karşılaşacağız. 180 trilyon liralık bütçemizin, bilançomuzun, 60 trilyonluk kısmı 
açıktır. Bunun 20 trilyonluk kısmı, devlet bütçesinden karşılanacaktır; ama, 40 trilyonluk kısmı an
cak, disiplinsiz, öngörülmemiş ve muhtemelen Merkez Bankası kaynaklarına dayalı bir biçimde, 
Hazine yardımıyla karşılanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, şunu açıkça ifade etmek istiyorum: Bugün emeklilik yaşının Türkiye'de 
düşük olduğu, yaşam süresinin uzamış olmasına rağmen, bunun gerektirdiği önlemlerin alınmasın-
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da gecikildiği ya da daha kolaycı, popülist politikaların yeğlendiği doğrudur. Şimdi, emeklilik ya
şını ve emeklilik koşullarını, biraz daha yaşam ortalamasına uygun bir biçime getirmek büyük bir 
zorunluluktur. Bunu yapmak gayreti içerisindeyiz; ama... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Hatayı bu Hükümet yaptı... Kanunu bu Hükümet çı
kardı;.. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) -
Doğrudur... Doğrudur... Onu, aynca konuşuruz. Bir şey demiyorum; ama, bunu, kamu vicdanının 
kabul edeceği, sosyal vicdanın yaralanmayacağı ve kazanılmış ya da beklenilen hakların büyük öl
çüde zedelenmeyeceği bir biçimde yapmak durumundayız. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Önce bozuyorsunuz; sonra, düzeltmeye kalkışıyorsu
nuz... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) -
...Aksi takdirde, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu duruma düşmesinde hiç kusuru olmayan sigor
talılara, hak etmedikleri çok ağır bir faturayı çıkarmak durumunda kalırız. 

Sayın Mutman'ın, hastanelerimizle ilgili olarak söylediği doğrudur; tepecik Hastanemizde de, 
ne yazık ki, gerçekten, belli bazı klinikler kapatılmak ve servis verememek durumundadır; çünkü, 
çok büyük ölçüde personel sıkıntısı çekmekteyiz. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık hizmetlerinin ne kadar ihmal edildiğini kanıtlamak için 
sizlere şu rakamları vermek istiyorum: 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, sigortalı sayısı, 1980 yılında 2 milyon 200 bin 
iken, 1995 yılında 4 milyon 350 bin oluyor; sigortalı sayısı yüzde 100 artıyor; ama, ona mukabil, 
sağlık tesislerinde bize verilen kadrolardaki artış yalnızca yüzde 32 ve toplam hizmetli sayımız yal
nızca yüzde 11 artıyor. Yani, baktığınız, sigortalı insan sayısı yüzde 100 artarken, kullanılabilen 
kadrolar yalnızca yüzde 10 artıyor; sağlık tesislerinde ise yalnızca yüzde 32 artış oluyor. 

Huzurunuzda şunu açıkça ifade ediyorum: Devleti küçültme, sloganı altında, devleti, hiçbir 
alanda hizmet veremez, yurttaşlarımızın hiçbir ihtiyacını karşılayamaz noktaya getiriyoruz. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Kim getiriyor; bu Hükümet getiriyor!.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) -

Durmaksızın "bu ülkede devlet genişliyor, bu ülkede memurlar artıyor, bu ülkede işçiler artıyor" 
deniliyor* devletin bütün imkânları kısıtlanıyor ve sonuçta şu tablo çıkıyor: Sigortalı sayısı... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Sayın Bakan, İktidar sizsiniz!.. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) -
Bir dakika arkadaşlarım... Ciddî bir konuyu anlatıyorum. Lütfen, dinleyin, sonra, gelin bu kürsüde 
sizde konuşun. 

BURHAN KARA (Giresun) - Şikâyet yerinde değilsin... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) -
Şikâyet etmiyorum; size bir tespiti söylüyorum.(ANAP sıralarından gürültüler) 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Bağırmayın!.. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) -
Şikâyet etmiyorum. Sizden bir şey beklemiyorum. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - İktidar sizsiniz... 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, siz, lütfen, Genel Kurula hitap edin efendim. 
Arkadaşlar, rica ediyorum... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) -

Şikâyet etmiyorum... Dinleyin. Buna, yine beraber çözüm bulacağız. Oradan bağırmakla olmuyor... 

BURHAN KARA (Giresun) - Niye İktidar oldunuz... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla)-
Beraber çözüm bulacağız, beraber... Kanun tasarısına sen de oy vereceksin.(ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, siz, Genel Kurula hitap edin. 

Arkadaşlar, rica ediyorum... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) -
Bağırmakla olmuyor... Bakın, geçmiş yıllarda da sadece, bağırmışsınız... 

Çalışmıyor efendim... Bakınız, 1980'de sigortalı sayısı 2 milyon 200 bin, bugün 4 milyon 250 
bin. Sağlık hizmetlerinden yararlanan 12 milyon, bugün, 24 milyon; tam yüzde 100 artıyor. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Hastaneler bizim dönemimizde çalışıyordu; siz kapat
tınız... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) -
Değerli arkadaşım, bir dakika dinle... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- 1991 yılı ile mukayese edin. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) -

Değerli arkadaşım, bir dakika dinle... 
1980'den 1995'e kadar bir sürü hükümet geçmiş, siz geçmişsiniz, askerî hükümetler geçmiş, 

başka hükümetler geçmiş. Ne olmuş; Sosyal sigortalar Kurumunun toplam personel sayısı sadece 
yüzde 11 artmış; en Önemli konusu sağlık tesislerinde çalışan personel sayısı yüzde 32 artmış; ama, 
baktığımız hasta sayısı yüzde 100 artmış, yatak sayısı yüzde 70 artmış ve orada sigortalı sayısı yüz
de 110 artmış; fakat, tanınan imkân sadece yüzde 11 artmış, işte sorun bu!.. Tabiî, insan yaşamını 
tehlikeye düşürmemek için, orada, gerçekten, kaybettiğimiz o yavru gibi başka faciaları yaşama
mak için, bazı tesisleri, bazı klinik hizmetlerini kapatmak zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum: Çok ciddî bir biçimde, bir bütünsel
lik içinde ve sloganlara kapılmayacak devleti küçültelim, küçültelim... Durmadan memur almıyor, 
durmadan işçi alınıyor sloganlarını kullanmayı bir yana bırakarak, devlet hizmetlerinde çok büyük 
zaaflara uğradığımızı hatırlayarak, eskiden söylenen sloganların aksine, devleti, küçültmek, zayıf
latmak yerine, devleti, gerçekten verimli kılarak, güçlendirmek gibi bir görevle karşı karşıya oldu
ğumuzu, bu çerçeve içinde de, Sosyal Sigortalar Kurumunun çok önemli sorunlarla başbaşa bulun
duğunu ifade ediyor, bu sorunların çözümünde Hükümet olarak, Meclisimizden, kamuoyundan, 
sendikalarımızdan, çalışanlardan yardım ve katkı beklediğimi söylüyor, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (ÇHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündem dışı konuşma cevaplandırılmıştır. 

3. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, 5 Nisan Avukatlar Gününe ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 

BAŞKAN - Üçüncü gündem dışı konuşma, Bayburt Milletvekili Sayın Bahaddin Elçi'ye ve
rilmiştir. 
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Sayın Elçi, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle gündem dışı söz istemiştir. 
Buyurun efendim. 
Sayın Elçi, süreniz 5 dakika. 

BAHADDÎN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinize saygılar sunu
yorum. Bilindiği gibi, 5 Nisan, Avukatlar Günüdür; bu vesileyle, tüm avukatlara sevgi ve saygıla
rımı sunuyorum. 

Yargının, iddia, karar ve savunma olmak üzere üç unsuru var. Avukatlık, hem bir serbest mes
lek hem de kamu hizmetidir, tddia, savunma ve karar üçgeninin üzerinde adalet olgusu vardır. Ada
let mülkün temelidir. Görevi, hakkı sahibine teslim etmektir. 

Savunma, yargının temel öğelerinden birisidir. Bağımsız yargı, adaletin şartlarındandır. Özgür 
ve güçlü savunma, bağımsız yargının bütünleyicisidir ve yardımcısıdır. 

Söz, Avukatlar Gününden açılmışken, elbette ki, avukatların temel sorunlarına değinmeden 
geçemeyeceğiz. Bize, şimdiye kadar, barolardan intikal eden talepleri kısaca özetlemek istiyorum: 

Avukatların, hayat standardı kapsamının dışına çıkarılması; avukatlara şirketleşme haklarının 
verilmesi; ticaret şirketlerine ve kooperatiflere avukat istihdam zorunluluğunun getirilmesi; dava 
dilekçelerinin, avukatlarca düzenlenmesinin sağlanması; avukatlara bazı resmî evrak tanzim yetki
sinin verilmesi; birkısım delillerin avukatlar tarafından toplanabilmesi; kamu avukatlarının barola
ra kaydolma zorunluluğunun getirilmesi; avukatlara yeşil pasaport hakkı sağlanması... 

Bu talepleri sunduktan sonra, yürürlükte olan 1136 sayılı Avukatlar Yasasında değişiklik ön
gören tasarının, Genel Kurul gündeminin 170 inci sırasında beklemekte olduğunu üzüntüyle ifade 
etmek isterim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Hemen öne alalım... 
BAHADDtN ELÇÎ (Devamla) - Bilindiği gibi, 1136 sayılı Yasada değişiklik öngören bu ta

sarı da, aynı zamanda, 49 ve 50 nci Hükümet Programlan çerçevesinde ve demokratikleşme pake
ti içerisinde sunulmaktadır. 

Söz buraya gelmişken, bu tasarıyla ilgili eleştirilerimi de sunmak istiyorum: Özellikle, avuka
tın, istemediği kimse yanında staj yapmaya zorlanması; keza, avukatlık sınavına objektif bir kriter 
getirilmemesi; kılık kıyafetle ilgili objektif ve tutarlı bir kriterin getirilmemiş olması ve bunun da 
keyfiliğe yol açabileceği; aynı zamanda, disiplin hükümlerinin de son derece sakıncalı hükümler 
ihtiva etmesi nedeniyle, bu tasarıya karşı eleştirilerimizi sunduk. Genel Kurulda görüşülürken, bu 
sakatlıkların düzeltilmesi suretiyle, bu tasarının geçeceğini ümit ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, barolar olsun, adalet mekanizması olsun, yargı olsun, her şeyden önce 
objektif bir görüntü vermek ve buna özen göstermek mecburiyetindedirler. Yargının, adalet meka
nizmasının ya da meslek kuruluşları olan baroların, herhangi bir ideolojiye alet ya da araç olma gö
rüntüsü vermekten kurtulmaları gerekir. 

Komisyonda bir teklifimizin reddedilmiş olmasını, burada, özellikle, üzüntüyle anmak istiyo
rum. "Duruşmalara başörtülü olarak girmek isteyen avukatlara, bu hak verilsin" teklifimiz, maale
sef, Adalet Komisyonunda reddedilmiştir. Demek oluyor ki, yine özgürlükler kısıtlanacak, yine in
san hakları ihlalleri olacaktır. "Özgürlükler" adı altında, demokratikleşme paketi içerisinde de ol
sa, bu tip uygulamalara devam edilecektir; bunu tasvip etmemiz mümkün değildir. 

21 inci Asra girerken, ortaçağın engizisyon anlayış ve uygulamalarını, halkımız, artık, zama
nımızda görmek istemiyor. Halkımız, kendi insanının sakalına, kendi insanının sangına, kendi in
sanının kurban derisine ve gönlüne elini atan müdahaleci bir devlet anlayışını reddetmektedir. 
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Sözlerimi, elimdeki bir gazete kupürünü, bir haberi okuyarak noktalamak istiyorum. "Hukuk 

değil zulüm: Bir başörtülü şikâyetçi, Polatlı'da bir hâkim tarafından, başörtülü olması dolayısıyla, 
sadece bu gerekçeyle aşağılanarak, hakaret edilerek duruşmadan çıkarıldı." 

İşte insan hakları, işte adalet, işte yargı!.. Buna, hiç kimsenin hakkı yoktur. 
Hepinize ve ayrıca, bütün avukatlara saygı ve selamlarımı sunuyorum. (RP sıralarından alkış

lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elçi. 

Cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Bayburt Milletvekili Sayın Bahaddin Elçi'nin, bugün Avukatlar Günü olması dolayısıyla, Avu
katlık Yasası ve avukat meslektaşlarımızın sair birtakım meslekî konularıyla ilgili olan gündem dı
şı konuşmalarına cevap arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Değerli arkadaşlarım, ben de Yüce Meclisin bir üyesi olarak, Yüce Meclisin düşüncelerine ve 
arzularına tercüman olduğum ümidiyle ve kanaatiyle, 5 Nisan Avukatlar Gününün, bu mesleğin bü
tün mensuplarına ve mesleğin kendisine, barolara ve Türkiye Barolar Birliğine hayırlı olmasını di
liyorum. 

Değerli milletvekilleri, muhakkak ki, savunma hakkı, tarihin başlangıcından bu yana; yani, 
devletler, hukuk devleti olma niteliğini kazandığından bu yana, hukuk devleti olmanın ayrılmaz bir 
parçası olmuştur, olmaya da devam etmelidir ve olmaya devam etmek mecburiyetindedir. "Adalet 
mülkün temelidir" sözü, bir devletin, bir toplumun, ancak adalet içerisinde yaşadığı, adalet içeri
sinde yönetildiği ve adalet kavramının bütün imkânlarıyla, toplumu teşkil eden insanlara açık ol
duğu ortam içerisinde mümkündür. 

Türkiye Barolar Birliğinin düzenlediği ve yurdun her tarafından gelen avukatların katıldığı 
toplantıda bu sabah biz de bulunduk. Değerli arkadaşımızın da birtakımını dile getirdiği sıkıntılar 
ve talepler orada da anlatıldı. Burada, Sayın Başbakan ve Sayın Başbakan Yardımcısı da konuştu. 

Değerli arkadaşlarım, burada, avukatlarımızın şikâyetleri genelde, avukatlık mesleğiyle kabi
li telif olmayacak; yani, uyuşmayacak ve bağdaşmayacak bir biçimde, daha ziyade malî meselele
rini düzenleyen hükümlerin, yeminli malî murakıplar veyahut müşavirler tarafından imzalanması 
şeklinde. Bu toplantıdaki konuşmaların büyük bir bölümünü de bu teşkil etti. 

Değerli arkadaşlarım, bu, tabiatıyla incelenecektir. Avukatlık mesleğini, Maliyenin gerekleri 
veyahut Maliyenin ihtiyaçlarının dışında, mesleğin zedelenmesini veyahut rencide edilmiş olması
nı, sonuç olarak ortaya çıkacak olan bir uygulama, tabiatıyla, bahse konu olmayabilir; ancak, bura
da Maliyenin gelirlerini ve vergilerini toplama hususundaki itinasını ve görevini yapmak mecburi
yetinde olduğu hususunun da -yine arz ettiğim gibi- birçoğumuzun mensubu olduğumuz ve men
subu olmakla da iftihar ettiğimiz bu mesleğin gereklerine ve onuruna dokunur biçimde olmaması 
gerekir. 

Toplantıda, Sayın Bahaddin Elçi'nin, hayat standardı üzerinde ifade ettiği hususlar da dile ge
tirildi. Yani, hayat standardı esasına göre, bir avukatın, yaklaşık, ayda 50 milyon lira kazanması ge
rektiğini, ancak onunla 200 küsur milyon liralık hayat standardının karşılığı olan 70 milyon liralık 
verginin karşılanabileceğini ifade etti. Sayın Başbakan, bunun da inceleneceğini ve gereğinin, im
kânlar dahilinde yerine getirileceğini söyledi. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bahaddin Elçi, en son, ideolojiye yer olmaması şeklindeki; yani, 
bir yerde, yargının ve savunma hakkının kutsal bir kullanımı olarak kabul ettiğimiz bu mesleğin, 
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muhakkak ki, ideolojilere alet edilmemesi, ideolojilerin bir vasıtası olarak kullanılmaması hepimi
zin temennisidir. 

Yalnız değerli arkadaşımın, hâlâ ortaçağ engizisyon usullerinden bahseden görüşlerine katıl
mak mümkün değil. Ortaçağı çağrıştıran birtakım düşünceler zaman zaman ifade edilse de, bunu, 
bu mesleğin ve adalet camiasının içerisinde aramanın yersiz olduğunu ifade ediyor, saygılar sunu
yorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündem dışı konuşma cevaplandırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

I. —Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 9 arkadaşının, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafın
dan Kuzey Irak'a yapılan operasyon konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/62) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Ordusu, Sayın Başbakan Tansu Çiller'in "Plcvncden sonra en büyük ka

ra harekâtı" dediği bir askerî operasyon için 13 general ve 2 bin subay komutasında 35 binin üze
rinde askerle 9 gündür sınırlarımız dışında bir operasyon yürütüyor. Yalnızca Türkiye'de değil, 
dünyanın birçok başkentinde, başlangıcından beri bu operasyon konuşuluyor. Ülke içinde ve dışın
da değişik çevreler, harekâtın belki de Türkiye'nin Ortadoğu ve Irak politikasından stratejik bir de
ğişimin ilk adımı olduğunu iddia ediyorlar. Kimi köşe yazarları, TV ekranlarında ve köşelerinde 
üst düzey yetkilileri kaynak göstererek, Kürt sorunu, ya misakımilli sınırlarını genişleterek ya da 
sorunlu bölgeyi dışımızda bırakarak çözmeyi düşündüğünü anlatıyorlar. 

Hemen herkes, köşe yazarları, emekli generaller, eski MİT görevlileri hatta içimizden bazıla
rı, TV ekranlarında, Kuzey Irak Operasyonunu tartışıyor. Bir tek, Yüce Meclis, bugüne kadar bu 
tartışmanın dışında kalmıştır. Hiçbir demokratik ülke, kendisi açısından yaşamsal önem taşıyan ka
rarları, kendi Meclisini dışlayarak almaz veya uygulamayı sürdürmez. Yüce Meclisin, bugün Ku
zey Irak'ta sürdürülmekte olan harekâtı, bütün boyutlarıyla gündemine alıp tartışması bir zonunlu-
luktur. 

Türk askeri, Ortadoğu bataklığına mı çekilmek istenmektedir? Operasyonun maliyeti nedir; 50 
trilyon mu, yoksa birkaç 50 trilyon mu harcanacaktır? 

Ordu, Irak'ta ne kadar kalacaktır? Bu operasyon, gerçekten son operasyon mudur, yoksa daha 
başka operasyonlar da gerekecek midir? 

• PKK, operasyonu önceden haber almış ye bölgeden kaçmış mıdır ya da operasyon, geç kalmış 
bir operasyon mudur? Washington'dan Avrupa Birliği başkentlerine, Türk televizyon kanallarından 
yabancı gazetelerin köşelerine kadar birçok yerde bu sorular sorulmakta ve tartışılmaktadır; oysa, 
bunların öncelikle ve asıl tartışılması gereken yer Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

Eğer, Kuzey Irak operasyonu, Plevnc'den ya da Kıbrıs'tan sonra, tarihimizin en büyük kara ha-
rekâtıysa ve askerlerimizin ne zaman geri döneceği konusunda kimse açık ve kesin ifadelerde bu
lunamıyorsa, konu mutlaka ve derhal Yüce Meclisin gündemine alınmalıdır; aksi halde, belki de 
bütün geleceğimizi ipotek altına alacak bir konuda, millet devre dışı bırakılmış olacaktır. Bu ise, 
yalnızca, tek adam ya da tek parti yönetimlerine yakışacak bir uygulamadır, demokrasilere değil. 

Anayasamızın 92 nci maddesi gereğince, yurtdışına asker göndermek Parlamentonun iznini 
gerektirmektedir. Kuzey Irak harekâtı için, Parlamentodan böyle bir izin istenmemiştir. Bu çapta 
bir harekât, daha önce başka vesilelerle alınan genel izinlerin arkasına sığınılarak yapılmamalıdır. 
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Çekiç Güç'ün, Türkiye'de görev süresinin uzatılması, bağımsızlığımızla, ne kadar bağlantılıy

la, böyle büyük bir harekâtın, Parlamentonun izni olmaksızın yapılması da, o ölçüde, egemenliğin 
kayıtsız şartsız halkta olduğu ilkesiyle çelişmektedir. 

Yapılan operasyonun amaçları, maliyeti ve meşruiyeti konularının açıklığa kavuşturulması 
amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 üncü maddesi gereğince bir genel görüş
me açılmasını öneriyoruz. 

Saygılarımızla. < 

Celal Kürkoğlu Salman Kaya 
Adıyaman Ankara 

Mehmet Adnan Ekmen Mustafa Yılmaz 

Batman Malatya 
Vahdet Sinan Yerlikaya Abdulmelik Fırat 

Tunceli Erzurum 
Ali İbrahim Tutu Muzaffer Demir 

Erzincan Muş 

Mahmut Almak Mehmet Alp 

Şırnak Kars 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Genel görüşme önergesi, gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konu

sundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Sayın Başkan, bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Bu önerge orijinal haliyle mi burada okundu yoksa değiştiri

lerek mi getirildi? 
BAŞKAN - Orijinal haliyle okundu. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)-Yani, hiçbir değişiklik yok... 
BAŞKAN - Efendim, ne demek yani!.. Biz burada arkadaşlarımızla konuştuk, gerekli değişik

likler yapıldı, ona göre okundu. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Nasıl değişiklik yapabilirsiniz?!. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, önergenin bir kısmını kendi istekleriyle geri aldılar. Geri alma hakla

rı yok mudur?!. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Yani, yeniden mi önerge verdiler?.. Ben de onu soruyorum. 

BAŞKAN - Vermediler. Kendi önergelerinin bir gerekçesini, kendi azalarıyla sildiler. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Usul öyle mi? 
BAŞKAN - Usul, niye öyle olmasın... Yani, verilen bir önergede bir düzeltme yapmak millet

vekillerinin hakkı değil midir arkadaşlar?.. Siz de, verdiğiniz herhangi bir önergeyi düzeltmiyor 
musunuz? 

: MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Efendim, tamam. Mesele yok burada, mesele kapandı. ' 
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MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Yani, tahrifat mı yapılmıştır?.. 

BAŞKAN - Tahrifat mahrifat yok... 

MUSTAFA DAĞGI (Kayseri) - Efendim, Başkanlık Divanı mı değiştirmiştir, yoksa önerge 
sahibi mi?.. 

BAŞKAN - Sayın Dağcı, bir dakika... 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Efendim, izin verin bitireyim cümlemi. 

BAŞKAN - Buyurun konuşun. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Önerge sahipleri mi değiştirmiştir; benim sorum o. 
BAŞKAN - Sayın Yağcı...(MHP, ANAP ve RP sıralarından "Yağcı değil/Dağcı" sesleri, gü

rültüler) 

Dağcı... Neyse, olabilir canım, Dağcı da, Yağcı da olur.(MHP, ANAP ve RP sıralarından "Ol
maz" sesleri) 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Olur mu öyle şey !.. 
BAŞKAN - Peki, neyse canım, özür dilerim. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlık Divanının, kimsenin önergesi üzerinde değişiklik yapma hak

kı yoktur. Arkadaşlarımız, kendi rızalarıyla önergelerinin bir gerekçesini değiştirmişlerdir; mesela 
budur. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)-Kim düzeltmiştir bunu? 
BAŞKAN - Efendim, ne yapacaksınız; kendileri değiştirmiştir diyorum. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Hayır, öyle bir şey yok! Kâtip Üyelerle biz görüştük; Divan 

değiştirmiştir; bu doğru değildir. 
BAŞKAN - Efendim, ne demek "doğru değildir..." 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Önerge veren milletvekilleri, önergelerini geri çekecekler, 

düzeltip ondan sonra verecekler... 
BAŞKAN - O, Başkanlığın... 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Kaldı ki, Hükümetin ortağı olan Cumhuriyet Halk Partisi 

milletvekillerinin, Türk Ordusunun, Türk Milletini arkasına alarak yaptığı bir harekâtı, bu şekilde 
Meclise getirmesi utanç vericidir. 

BAŞKAN - Sayın Dağcı, ben size söz vermedim. Lütfen, oturur musunuz yerinize; ben, size 
söz vermedim... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Ne demek, Sayın Dağcı... Cumhuriyet Halk Partisi... 
BAŞKAN - Yani, burada şov yapmanın da anlamı yok arkadaşlar... 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)-Alakası yok... 
BAŞKAN - Bir önerge verilmiştir, bu önergeyi okutuyoruz. Lütfen oturur musunuz; söz ver

medim size. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Şu anda Türk Ordusu ve Türk Milleti orada savaş veriyor. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Türk Ordusu, senin kadar benim de ordumdur. Türk Ordu

su hepimizin ordusudur. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Önergeyi dinlemedin mi? 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Önergeyi dikkatli okuyun. 
BAŞKAN - Sayın Dağcı... Arkadaşlar, lütfen oturur musunuz. 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Biraz tutarlı olun; milletvekilisiniz. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Siz, bir önerge verdiniz... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Senin ordun, benim de ordumdur! 

BAŞKAN - Arkadaşlar, rica ediyorum, oturur musunuz... 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, (6/1358) ve (611359) esas numaralı sözlü sorula
rım geri aldığına ilişkin önergesi (41451) 

BAŞKAN - Sözlü soru önergelerinin geri verilmesine dair bir önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 501 ve 502 nci sırasında yer alan (6/1358) ve (6/1359) 
esas numaralı sözlü soru önergelerime yazılı cevap aldığımdan, soru önergelerimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 

BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 

2. — (101169) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1801) 

BAŞKAN - Esnaf ve Sanatkârların Sorunlarıyla ilgili Meclis Araştırması Komisyonu Başka
nının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza suna
cağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Esnaf ve Sanatkârların Sorunlarını ve Alınması Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla 

Kurulan (10/169) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu, çalışmalarını tamamlayamadı
ğından; Komisyonun görev süresinin uzatılması, Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Alınan karar gereği, Komisyonumuzun çalışma süresinin 12.4.1995 tarihinden itibaren 3 ay 
daha uzatılması için, gereğini takdirlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Cemal Tercan 

İzmir 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul Etmeyenler... (ANAP ve RP sıra
larından "Kabul edilmemiştir" sesleri, gürültüler) 

Arkadaşlar, başlangıçta bir karışıklık oldu da... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Çocuk oyuncağı mı bu; niye tekrarlıyorsun?! 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Burayı babanın çiftliği gibi yönetiyorsun! 
BAŞKAN - Anlamadım... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Oyladınız efendim. 
BAŞKAN - Saymadık arkadaşlar. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Oyladınız ve reddedildi. 
BAŞKAN-Rica ediyorum... Tekrar oylayacağım... 
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Kabul edenler...(ANAP ve RP sıralarından "Öyladın; reddedildi" sesleri, gürültüler) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Niye tekrar oyluyorsunuz; oylandı, reddedildi... 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, niye bağırıyoruz; anlamıyorum. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, oyladınız... 
BAŞKAN - Efendim, Komisyon Başkam bir şey söylemek istiyor; ben görmemişim... Rica 

ediyorum... 

Sayın Başkan, buyurun efendim.(ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin) - Sayın Başkan, oylamaya geçtiniz, oylamaya geçtikten 
sonra söz veremezsiniz. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, Komisyon Başkanı gerekçesini açıklayacak... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Oylama yaptınız... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, oylamaya geçtiniz; oylamaya geçtikten sonra na
sıl söz veriyorsunuz?!. 

BAŞKAN - Sayın Güney, şöyle oldu: Arkadaşımın söz istemini görmedim, yanımdaki Divan 
Kâtibi arkadaşım uyardı beni. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Olur mu öyle şey Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN - Sayın arkadaşlar, her şeyde bir sıkıntı yaratmanın anlamı yok. 
SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin) - Oylama yapıldı. 

BAŞKAN - Arkadaşlar... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Oyladınız, reddedildi. 

BAŞKAN-Efendim... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, oylamaya geçtiniz, oylamayı da yaptınız, bundan 
sonra konuşma verilir mi, İçtüzükte böyle bir hüküm var mı?! 

BAŞKAN-Peki, . 
Sayın Tercan, oylamaya geçtik, söz vermiyorum... Rica ediyorum... Buyurun, lütfen oturun. 
Açıklamaya gerek yok; oylama yapacağım.(ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
Bir dakika, rica ediyorum... 

Uzatılmayı kabul edenler... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Oylamayı yaptınız. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - İkinci oylamayı yapıyorsunuz, ikinciyi... Olmaz!.. 

BAŞKAN - Olur mu arkadaşlar; saymadan olun mü?.. Sayalım arkadaşlar. (ANAP ve RP sı
ralarından gürültüler) 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - İkinci oylamayı yapıyorsunuz; olmaz. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Takviye çağır takviye... Dışarıdan takviye çağır Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Beğeniyor musunuz yaptığınızı?! 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Takviye çağır dışarıdan. 

BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Hangi oylamayla kabul edildi?.. 
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BAŞKAN - Uzatma kabul edilmiştir. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - İkinci oylamayı yaptırıyorsun. 

BAŞKAN - Birinci oylamanın sonucunu açıklamadım. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sen, ikinci oylamayı yaptırıyorsun. 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, burada birbirimize karşı anlayışlı olmak zorundayız. 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli)-Ne anlayışı!.. 

BAŞKAN - Birinci oylamada kabul edenleri saymadık... (ANAP ve RP sıralarından gürültü
ler) 

Efendim, rica ediyorum... 

BÜLENT ATASAY AN (Kocaeli)-Babanın çiftliği mi burası!.. 

BAŞKAN - Sayın milletvekili arkadaşlanm, biz de insanız, biz de hata yapabiliriz. (ANAP ve 
RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BÜLENT ATASAY AN (Kocaeli) - Başkan istifa!.. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçimler" kısmına geçiyoruz. (ANAP ve RP sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar, "Başkan istifa" sesleri) 

IV.-SEÇİMLER 
A) BAŞKANLIK DİVANINDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
I. — Başkanlık Divanında açık bulunan kâtip üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında açık bulunan ve değişen 

oranlar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen bir Kâtip Üyelik için, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunca Adana Milletvekili Sayın İbrahim Özdiş aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. (ANAP ve RP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - Sizi protesto ediyorum. 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Karar yetersayısının aranmasını istemiştik... 

BAŞKAN - Kardeşim, kabul edenler dedikten sonra karar yetersayısı... (ANAP ve RP sırala
rından gürültüler) 

ENGİN GÜNER (İstanbul)-Sayın Başkan, bir dakika müsaade eder misiniz... 
Bulunduğunuz mevki, bu Meclisi tarafsız olarak idare etmenizi emretmektedir; ama, siz, bir

kaç gündür, oylamaları istediğiniz gibi yapıyorsunuz; eğer işinize gelirse kabul ediyorsunuz, gel
mezse tekrar oylatıyorsunuz. _ 

BAŞKAN - Efendim, o sizin fikriniz. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Bu durumu protesto ediyoruz. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlanm, bakın, rica ediyorum... Oturur musunuz yerinize. (ANAP 

ve RP sıralarından gürültüler) 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Meclisin saygınlığına büyük gölge düşürdünüz. Sizi protesto 

ediyoruz. Tutumunuz son derece yanlıştır. 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - Sizi protesto ediyoruz. 

- 339 — 



T.B.M.M. B : 9 5 5 . 4 . 1 9 9 5 0 : 1 
BAŞKAN - Arkadaşımız, ben "kabul edenler" dedikten ve arkadaşlar el kaldırdıktan sonra ka

rar yetersayısının aranmasını istedi. Yoksa, ben, karar yetersayısını her zaman için ararım. (ANAP 
ve RP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Şimdi bir daha say... 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Her şeye itiraz ediyorsunuz; ne var yahu... 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Yazık oluyor bu Meclise. 

BAŞKAN- Şimdi, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İş
ler" kısmına geçiyoruz. 

Önce sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/ . — Bütçe kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) 

BAŞKAN - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
2. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 
BAŞKAN - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakere

sine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 
BAŞKAN - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 

müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. . 
4. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (21 324) (S. Sayısı: 134) 
BAŞKAN - Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek

lifinin müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. " 
Ertelenmiştir. 
5. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili RızaMüftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse 'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/488,2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

BAŞKAN - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
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Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

6. — // İdaresi Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S. 
Sayısı: 391) 

BAŞKAN - İl idaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

8. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 
ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 

BAŞKAN - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

9. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11720) (S. Sayısı: 691) 

BAŞKAN - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair 
Yetki Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
10. — Doğru Yol Partisi Grup Başkdnvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemok-

rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (211142) (S. Sayısı: 699) 

BAŞKAN - Özelleştirme Kanunu Teklifinin müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
11. - 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/815) (S. Sa
yısı : 763 ve 763 'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN-18.1.1954Tarihli ve 6224Sayılı Kanun ile24.11.1994Tarihli ve4046 Sayılı Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
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Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
12. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan 

ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) 

BAŞKAN — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
13. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın

da Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) 

BAŞKAN- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 
Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının mü
zakeresine başlayacağız. 

, Komisyon?.. Yok, 
Ertelenmiştir. 
14. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmün

de Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/2011/319) 
(S. Sayısı: 58 ve 58'e linçi Ek) 

BAŞKAN - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. -
Ertelenmiştir. 
15. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması

na Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (1/160) (S. Sayısı: 111) < 

BAŞKAN - Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlaya
cağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
16. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 
1/155) (S. Sayısı: 112) 

BAŞKAN - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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17. — Turivn Bakanlığının Teşkilatı Ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turlun Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/137,1/181, J/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) 

BAŞKAN - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. . 

Ertelenmiştir. 

18. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 

BAŞKAN - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle il
gili kanun tasarısı Komisyon tarafından geri alındığından, müzakeresi ertelenmiştir. 

19. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) 

BAŞKAN - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
20. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
21. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve keyfi işlemle

riyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Madde
lerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 

BAŞKAN - (9/11) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
22. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyo
nu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) 

BAŞKAN - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili kanun tasa
rısının müzakeresine başlayacağız. 
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Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

23. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394) 

BAŞKAN - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. , 

24. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (J/594) (S. Sayısı: 395) 

BAŞKAN - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. , 

Ertelenmiştir. 
25. —Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (11591) (S. Sayısı: 404) 

BAŞKAN - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Hak
kında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayaca
ğız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
26. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen 

Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları, Işın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyiş-
leri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner-

, gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 
BAŞKAN — (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine 

başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
27. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 

İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. 
Sayısı: 554) 

BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. . " - , - • 
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28. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11616) (S. Sayısı: 606) 

BAŞKAN - Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

29. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 

BAŞKAN - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

30. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ve Bayındırlık, İmar ve Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/579) (S. Sayısı: 624) 

BAŞKAN - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnemeyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
31. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) 

BAŞKAN - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle 
ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
32. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İddialarının Üzeri

ne Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/22) (S. Sayısı: 779) 

BAŞKAN - (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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33. — Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Ge

nel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Toprak Mahsulleri Ofisine Olan Bir Kısım 
Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 43 
Arkadaşının, Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu 'nun, Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 17 Ar
kadaşının, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Şırnak 
Milletvekili Mahmut Alınak'in, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzincan Milletvekili Ali İb
rahim Tutu'nun Aynı Konudaki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/823, 
2/403, 2/447, 21602, 2/639, 2/813, 2/623, 2/1034, 2/1318) (S. Sayısı: 807) 

BAŞKAN - Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım işletme
leri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ye Toprak Mahsulleri Ofisine Olan Bir 
Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair.Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

34. — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/772) (S. Sayısı: 771) (1) 

BAŞKAN- Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?..Burada. \ 

Hükümet?..Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım... (ANAP ve RP sı

ralarından "karar yetersayısının aranmasını istiyoruz" sesleri) 

Peki efendim, arayacağım. 
Değerli arkadaşlarım, bakın, oylamaya geçtiğim sırada, istediğiniz zaman, ben, sizin istekleri

nizi yerine getiriyorum, 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Canın isterse yapıyorsun; burayı babanın çiftliği gibi ida

re ediyorsun. 
BAŞKAN - Burası kimsenin babasının çiftliği değildir; burası, milletin malıdır ve burada ta

rafsız görev yapmaya çalışıyorum; ama, bazı arkadaşlarım, sırf benim tarafsız olmadığımı belirt
mek için... 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Hiç yapmıyorsun. 
BAŞKAN - Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN-Efendim, arayacağım karar yetersayısını... 

Kabul etmeyenler..Karar yetersayısı yoktur. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum efendim. 
Kapanma Saati: 16.12 

•; , ; — ® • 

(1) 771 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.24 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

© 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

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

34. — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/772) (S. Sayısı: 771) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin Ka

nun Tasarısıyla ilgili komisyon raporunun okunup okunmaması hususunun oylamasında, karar ye
tersayısının aranması istenmişti. Yapılan oylamada karar yetersayısı bulunamadığından, birleşime 
10 dakika ara verilmişti. Şimdi, tekrar bu hususu oylarınıza sunacağım. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yine bulunama
mıştır. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, 10 dakika daha ara verelim... 
BAŞKAN - Peki, birleşime 1Q dakika daha ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.25 

' — :© -
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.35 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

m - — — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

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

34. — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (11772) (S. Sayısı: 771) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Ka

nun Tasarısıyla ilgili komisyon raporunun okunup okunmaması hususunun oylanması sırasında ka
rar yetersayısının aranması istenmişti. Yapılan iki oylamada da karar yetersayısı bulunamadığın
dan, birleşime iki defa ara verilmişti. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını 
arayacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yine bulu
namamıştır. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, Sayın Bakanımız Necmettin Gevheri de geldi. 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) - Sayın Başkan, iki üye daha geldi. 
BAŞKAN - Karar yetersayısının tamamlanmasına çok az sayı kaldı; ama, isterseniz bir ara da

ha verelim. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, 10 dakika ara verin. 

BAŞKAN - Peki efendim. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 1637 

— © — 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati: 16.55 
BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 
• • • ' • . 

- © — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

34. — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/772) (S. Sayısı: 771) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarıyla ilgili Komisyon raporunun okunup okunmama
sı hususunda yapılan oylamada karar yetersayısının aranması istenmiş; karar yetersayısı bulunama
dığı için ara verilmişti. 

Şimdi, yeniden oylama yapıp, karar yetersayısını arayacağım. 
Hükümet ve BÇomisyon yerinde. 
Raporun okunup okunmaması hususunu tekrar oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını ka

bul edenler...Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kazan söz istemiştir. 
Sayın Kazan, buyurun. 
Süreniz 20 dakika efendim. 
RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gö

rüşülmekte olan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Tadiline Dair Tasarı üzerinde Re
fah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, kanun tasarısı üzerindeki görüşlerimize geçmeden önce şu hususu belirte
yim: Danışma Kurulunda yaptığımız görüşmeler neticesinde bütün grup başkahvekillerinin almış 
olduğu karar burada oylandı ve bu karara göre, biz, bugün, önce, 40 maddelik, 813 sıra sayılı, Ver
gi Kanunlarının değişikliğiyle ilgili tasarıyı görüşecektik, önce bunu müzakere edecektik; onu ta
kiben, çıkarılması vaat edilen ve bir an önce çıkarmamız için bütün dikkatlerini Parlamentoya tek
sif eden çiftçilerimizin Ziraat Bankasına olan borç faizlerinin affı hakkındaki kanun tasarısını gö
rüşecektik; ondan sonra da, 771 sıra sayısında yer alan ve şu anda müzakeresine başladığımız ka
nun tasarısını görüşecektik; ama, gelin görün ki, kamuoyuna verilen mesajlarla çiftçileri geçici de 
olsa sevindiren Hükümet, 11 maddeden ibaret bu kanun teklifinin, hem de süratle geçirilmesi müm
kün olan bu kanun teklifinin, hiçbir grup tarafından itiraza uğramayacak şekilde geçirilecek olan 
bu kanun teklifinin müzakeresini bir kenara bırakmış ve fikir ve sanat eserleri kanunu tasarısının -
ki, onu da görüşecektik programa göre-müzakeresine geçilmiştir. •• -

Tabiatıyla, burada, ülkemizdeki, özellikle 5 Nisan Kararlarından sonra, fevkalade büyük sıkın
tılar içerisine giren, icra takipleri karşısında gerçekten bunalan çiftçimizin meselelerine çözüm ge
tirmek, yine İktidar sayesinde bir kenara itilmiştir. 
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Önce bu noktayı belirtmek istiyorum. Demek oluyor ki, bundan böyle Danışma Kurulu top

lantılarında, biz, sıralamaları ne kadar hassasiyetle yaparsak yapalım, konuları ciddiyeti itibariyle 
ve ihtiyaç duyulan yönü itibariyle ne kadar ağırlıkla değerlendirirsek değerlendirelim, kanunların 
müzakeresi Hükümetin keyfine kalmıştır. Biz karar alsak da, Hükümet isterse geçer, istemezse geç
mez. İşte bugün, çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlarının faizlerinin affı yine Hükümet saye
sinde bir kenara bırakılmıştır. ' • " ' • • : „ 

Değerli arkadaşlarım, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Tasarısına mütedair bu tadil 
teklifi 32 maddeden ibarettir; 2 maddesi yürütme ve yürürlük ve maddesi olduğuna göre, tadil ta
sarısı 30 maddeye taalluk etmektedir. 

Bu tasarının -Hükümet tarafından sevk edilen- gerekçesine baktığımız zaman, tasarıdan bek
lenen amaç şunlar: Her şeyden önce 5846 sayılı Kanunun bundan kırk sene önce hazırlandığından, 
Prof. Hirsch tarafından yazılıp, tanzim edildiğinden bahsediliyor/Aradan kırk sene geçtikten son
ra bu kanun, günün ihtiyaçları karşısında geri kalan bir kanun durumuna düşmüştür deniliyor. 

Batı ülkelerine baktığımız zaman; Batı ülkelerinde Türkiye'deki kadar kanunlar üzerinde sık 
sık değişiklikler yapıldığına şahit olmuyoruz. Batı ülkelerinde bir kanun çıkarıldığı zaman; o ka
nun, gerçekten yetenekli hâkimler tarafından büyük bir basiretle uygulanıyor ve günün şartları mu
vacehesinde birtakım değişiklikler oluyorsa, o değişiklikler istikametinde çok cüzi tadiller yapılı
yor; ama, biz günün şartları muvacehesinde, hemen geçmişteki kanuna bir damga vuruyoruz. Vur
duğumuz damganın adı geri kalmışlık damgası. İnşallah Türkiye -her meselesinde olduğu gibi- bu 
meselede de geri kalmışlık edebiyatını bir gün terk edecektir. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun uygulaması sırasında, günün gelişen şartları karşısında ye
tersiz kalınması, birtakım şikâyetlerle anlaşılmış, bu şikâyetler Kültür Bakanlığında değerlendiril
miş, geniş istişareler yapılmış, bu istişareler yapılırken, uluslararası sözleşmeler ve bununla ilgili 
birtakım yerlerden belgeler getirilmiş, bunlar da incelenmiş. Bu arada, İngiltere, Almanya, Fransa 
ve İtalya'nın fikir ve sanat eserlerine müteallik kanunları da tetkik edilmiş ve bütün bunlardan son
ra, bu taslak hazırlanmış. 

Tabiî, biz, telif hakları konusunda, geçmişte, çok değerli kanunlara sahibiz, nizamnamelere sa
hibiz; ama, her şey Batı'ya endekslendiği için, maalesef, geçmişteki telif mevzuatına inerek, o te
lif mevzuatından, acaba, bugün için faydalanabileceğimiz, yararlanabileceğimiz bir şey var mı di
ye bir araştırma yapan yok, bir inceleme yapan yok; çünkü, onlar geri kalmıştır; çünkü, onlar geri 
kalmışlık damgasını yemiştir. 

Şimdi, bu sözü niçin söyledim; bundan üç sene kadar önce, Amman'a gittiğimde, Amman'da 
Parlamentoyu ziyaret ettiğimde, orada samimî bir arkadaşımız, bize, Ürdün Medenî Kanunu üze
rinde yapılmış olan değişiklikleri naklettiler ve bu değişiklikleri naklediş sırasında, enteresan bir 
husus olarak da telif konusunda çıkardıkları kanundan bahsettiler. Ürdün'de bir sanat eseri sahibi, 
herhalde, birisiyle anlaşmazlığa düşmüş, olay mahkemeye intikal etmiş; mahkemeye intikal eden 
olayı, hâkim, elbette bir karara bağlayacak; çünkü, hâkimin karar vermesi zorunlu. Hâkim bunu ka
rara bağlayacak, muhakemesini yapacak; ama, neye göre muhakemesini yapacak; bu konuda Ür
dün mevzuatında herhangi bir hüküm yok. O nedenle, hâkim, kütüphaneye gitmiş, araştırmalar 
yapmış ve o araştırmaları sırasında, Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkarılmış bir telif nizam
namesi bulmuş ve bu telif nizamnamesini almış mahkemeye getirmiş; davayı görmüş ve neticede, 
bu telif nizamnamesindeki bir hükme göre, davayı karara bağlamış; bunu takiben de, Ürdün Parla
mentosuna yazılı bir başvuruda bulunmuş "böyle bir dava geldi, bu davayı rüyet ettik ve bunu bir 
karara bağladık; ancak, Ürdün Krallığı için veya devleti için, bir telif kanunu yok; fikir ve sanat 
eserleri kanunu yok. Böyle bir kanuna ihtiyacımız var; böyle bir kanunu en kısa zamanda hazırla
manız tavsiye olunur" demiş. Görüştüğümüz arkadaş, Ürdün Parlamentosunda -Anayasa Komisyo
nunda- görev yapan bir arkadaş; hatta, üye olarak da Adalet Komisyonunda bulunuyor. Bunun üze-
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rine, bir taslak hazırlama çalışması başlatmışlar ve bu çalışmalar sırasında, Batı'nın, telif hukuku
na dair bütün kanunlarını getirmişler -üç sene öncesinden bahsediyorum- getirdikleri bu kanunları 
incelerken, Osmanlının telif nizamnamesini de almışlar, onu da yanlarına koymuşlar, onu da ince
lemişler ve bütün bu araştırmalar neticesinde, Ürdün'de, bir fikir ve sanat eserleri kanunu çıkarmış
lar. Belki, tekniğin bugünkü gelişmeleri muvacehesinde fikir ve sanat eserinin ismi değişiyor; ama, 
fikir ve sanat eseri olarak korunmasında gerekli olan hükümler değişmiyor veya değişmemesi ge
rekir. Bunun neticesinde değerlendirmeler yapmışlar ve Osmanlı telif nizamnamesini, diğerlerin
den üstün görmüşler ve onu aynen almışlar, kabul etmişler. 

. Şimdi, ben, bunu niçin anlatıyorum; o gün, bu arkadaşımızın bana bu konuyu intikal ettirme
si, kendi merakım açısından gerçekten önemli bir konuydu. 

Şimdi, burada, görülüyor ki, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerin, yani, Batı ülke
lerinin bugün meri olan mevzuatı incelenmiş, uluslararası antlaşmalar incelenmiş; ama, biraz da es
ki hukukumuzda bu konuyla ilgili ne gibi hükümler var -bunlar incelenmemiş- keşke bunlar da in
celenseydi; herhalde, o hükümlerden de az çok istifade edilmiş olurdu. 

Değerli milletvekilleri, bu araştırmalar yapıldıktan sonra ne görüyoruz; 32 maddelik bir kanun 
tadil tasarısını karşımızda görüyoruz. Bu tasarıyla, yine, ifade edildiğine göre, eser sahibinin hak
ları etkin bir şekilde korunacak. Fikir ve sanat eserlerinin sahipleri olan kişilerin, o eseri meydana 
getiren vasfı itibariyle elbette korunması lazım; ancak, şunu, hemen ifade edeyim: Bu korunma, bu
günkü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunuyla da bir ölçüde gerçekleşebiliyor. 

Bu arada "komşu hakları konusunda bir yenilik getiriyoruz" diyorlar. Tabiî, biz, mekân itiba
riyle komşu haklarının ne olduğunu biliyoruz. Biliyoruz da, madde müzakere edilirken Fikir ve Sa
nat Eserleri Kanunu açısından, komşu hakları hususunda herhalde biraz açıklık getirilecektir ve yi
ne "yapılan çalışmalar sonucunda, bilgisayar programları, tasarının kapsamına alınıyor" ifadesi yer 
alıyor. Hemen ifade edeyim; bilgisayar programlan zaten kanunun kapsamında; yani, kanunun ifa
delerini geniş olarak yorumladığınız zaman, bilgisayar programlarının kanunun kapsamında oldu
ğunu görürsünüz; çünkü, bundan altı sene önce, yine bir bilgisayar programı dolayısıyla ticaret 
mahkemesine intikal eden bir olayda, bendeniz, taraflardan birinin avukatıydım; yani, mevcut ka
nunlar çerçevesinde hakların korunması, bilgisayar programlarının kanun kapsamında mütalaa 
edilmesi, zaten tatbikatta ve yürürlüktedir. 

Tabiî, bu tasarı hazırlanırken, Avrupa Yazılım Yönergesinden büyük ölçüde istifade edilmiş; 
hatta, daha ileri gidilerek esas alınmış. Tabiî, yönergeyle kanun tasarısını yan yana koyarak buna 
bakmak, bunu değerlendirmek lazım; o imkâna da, şu anda, biz sahip değiliz. 

Bu arada, verilecek cezaların artırıldığından bahsediliyor. Bu cezaların artırılması, hakların 
korunması açısından elbette önemli ölçüde caydırıcılık arz edecektir; yani, faydalı neticeler vere
cektir. - . . 

Şimdi, bir iki hususta, acaba, tasarı buna cevap veriyor mu vermiyor mu noktalarını cevaplan
dırmak üzere, Sayın Bakanımızı, kürsüye davet edeceğim. 

Bunlardan bir tanesi, siyasî partilerin kasetleriyle ilgilidir, açık-oturumlarla ilgilidir. Malum 
olduğu üzere, fikir ve sanat eserlerinin korunmasında bandrol mecburiyetleri getirilmişti. Bu band
rol mecburiyetleri dolayısıyla, valiler tarafından köyde, şurada veya burada gösterilen video kaset
lerin üzerinde bandrol bulunup bulunmamasının araştırılması konusunda genelgeler yayımlanmıış-
tı. İşte, bu genelgeler dolayısıyla, siyasî partilerin, partileriyle alakalı birtakım tanıtım konuşmala
rı veyahut birtakım açıkoturum programları, aynı şekilde bandrol mecburiyetine bağlıymış gibi ba
zı yerlerde jandarmalar veya polisler, o kasetin gösterildiği kahvehaneye baskın yaparak, kahveci
ye cezalar kesmek suretiyle, orada, hayırlı bir hizmetin görülmesine büyük ölçüde engel olmuşlar
dı. Bu nedenle, şimdi, bu hususun dikkate alınmasını, mademki, fikir ve sanat eserlerinin korunma-
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sı konusunda bir tasarı getirdik, bununla ilgili bir diğer tasarıyı, herhalde, çok uzun bir zaman son
ra belki getirebiliriz,.o münasebetle, siyasî partilerin tanıtım kasetlerinde veya siyasî partilerin ya
rarlanacağı açıkoturum kasetlerinde, bandrol mecburiyetinin olmaması konusunda mutlaka bir 
hükmün sevk edilmesini ve böylece ülkemizde, demokratikleşme çabalarının, çokseslilik faaliyet
lerinin önüne engel çekilmemesini bilhassa rica ediyorum; bu konuda bir açıklama yapılırsa mem
nun olurum; bu bir. 

İkincisi, fikir ve sanat eserlerinin korunması hususundaki çabalar, daha doğrusu mekanizma, 
mahkemeler yoluyla olacaktır; peki, yetkili mahkeme kim olacaktır? 

Sayın Bakanımız ve Bakanlık mensupları, bu konuda, gerçekten ifade etmek istediğim birkaç 
cümleyi dikkatle takip ederlerse -zaten ediyorlar- buna da bir çözüm bulma zorunluluğu vardır. Bil
gisayar programını yapan kişi, Ankara'da veya İstanbul'da diyelim; ama, bunun kopyası Türki
ye'nin herhangi bir yerinde yapılabilir ve Türkiye'nin herhangi bir yerinde onun kopyasını yapan 
bir insan da, haksız rekabet dolayısıyla veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa muhalefet dolayı
sıyla, bir davaya muhatap olduğu zaman, dava, davalının ikametgâhında açılıyor. 

Şimdi, Ankara'da program yapan bir kişi, bir avukatı bununla görevlendirecek; avukat da hiç 
işi yokmuş gibi Türkiye'nin neresinde program taklit edilmişse, oraları gezecek, dolaşacak ve böy
lece devriâlem yapacak... Tabiatıyla, bu şekilde, bir dava takibi fevkalade zordur ve fevkalade mas-
raflıdir. 

Bakınız, misal olsun diye arz ediyorum: Demin, söz konusu ettiğim davayı, davacının avuka
tı olarak, ben, Ankara'da açtım; ama, davalı İzmir'de. İkibuçuk sene gittik, geldik ve ikibuçuk sene 
içerisinde -biz zaten 10 milyon lira istemiştik- 30 milyon lira masraf oldu; bu, neden böyle oldu... 

Bu konuda, davalının ikametgâhı prensibini bir noktada terk etmek lazım gelir diye bir kana
ate sahibim veya hiç olmazsa, davalının ikametgâhında da açılır, davacının ikametgâhında da açı
lır diye bir hüküm getirilmesi gereğine inanıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kazan, 1 dakikanız var efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bir de muhakeme usulü... Muhakemeler çok uzun sürüyor. Burada, bu kanunda, mümkünse, 

muhakeme usulü konusunda da basit muhakeme usulü mekanizmasına işlerlik kazandırılmasında 
fayda mütalaa ediyorum. 

Kanunun hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
ANAP Grubu adına, Sayın Faruk Saydam; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA FARUK SAYDAM (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; görüşülmekte olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun bazı maddelerinde yapılacak 
değişiklikler, Adalet Komisyonunda ve Millî Eğitim Komisyonunda görüşüldükten sonra, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine gelmiştir. Tasarı hakkında Grubumuzun görüşlerini sunmak üzere söz al
mış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Telif hakları diye tanımlanan 5846 sayılı Kanun, 1951 yılında çıkmış, 1983 yılında, o günün 
şartlarına göre, bazı maddeleri değiştirilmiştir. 1983'ten 1992'ye kadar Türkiye'de her sahada yaşa
nan hızlı gelişme, fikir ve sanat alanında da,görülmüştür. Bu dönem zarfında, özellikle, yazılım en
düstrisinin ve teknolojinin çok hızlı gelişmesi, ayrıca bu sahada bilgisayar teknolojisinin ortaya çık
ması ve güzel sanatlar alanındaki yeni oluşumlar, kanunda yeni düzenlemejeri gündeme getirmiş-
tir. . ' . ' . . • • • 

Eser sahiplerinin telif haklarının korunmasındaki cezaî müeyyidelerin yetersizliği, caydırıcılık 
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özelliğinin kalmayışı, bazı açıkgözlerin haksız kazanç elde etmelerini teşvik etmektedir. 

Türkiye'de, bu gelişme döneminde, yazılım endüstrisi ürünleri olan bilgisayar programları çok 
önem kazanmıştır. Bu programlar, önemli insan gücü, teknik ve malî kaynakların yatırımını gerek
tirmektedir. Bu kadar zor elde edilmiş bir eserin haksız kopyalanması çok kolay ve ucuz olacağın
dan; bu piyasa, çok çelişkiyi ve haksız kazançları da teşvik etmiştir. Bu durumda, bu fikrî hakların 
korunması, fikir ve sanatı koruma ve teşvik etme açısından kaçınılmazdır. Aynı zamanda, bir hak
sızlığın, bir kargaşanın, bir haksız rekabetin de önlenmesi gerekmektedir; çünkü, bilgisayar prog
ramlan, endüstrinin her alanında giderek artan önemli bir rol almaktadır ve ülkemizin endüstriyel 
gelişimi için temel öneme sahip konuma gelmiştir. Ülkemizde kurulmakta olan radyo-televizyon 
düzeninde, sinema endüstrisinin alacağı durum açısından da yeni bir düzenlemeye önemle ihtiyaç 
vardır. 

Günümüzde, kitap, kaset ve benzeri piyasada ortaya çıkan korsanlıkla ilgili önleyici bir çalış
ma yapılmalı, fikrin korunması için haklara dönük saldınlar önlenmeli ve bu konunun üzerinde 
önemle durulmalıdır. Sanatçılar ve fikir emeğiyle geçinmeye uğraşan eser sahipleri, eserlerinin ka
zancıyla geçinme imkânına kavuşturulmalı, eser sahiplerinin haklarının çiğnenmesi engellenmeli
dir. Bu tasanyla, fikir ve sanat alanındaki eserlerin, her türlü hakların bütün boyutlanyla korunma
sı, ülkemizde fikir ve sanatsal üretimi teşvik edeceği ve artıracağı gibi, mevcut eser sahiplerinin, 
başta telif haklan olmak üzere, diğer bütün haklarının korunması da sağlanmış olacaktır. 

Sanatçıların ve eser sahiplerinin haklarının korunmasında, meslek birliklerine büyük görevler 
düşmektedir. Meslek birliklerinin örgütlenmesi ne kadar sağlıklı, ne kadar demokratik ve ne kadar 
güçlü olursa, haklann korunması da o kadar güçlü olacaktır. 

Bu nedenlerle, bu Kanunda geniş kapsamlı bir değişiklik yapılması gereğine biz de katılıyo
ruz; ancak, maddeler görüşülürken, her maddeye ait düşüncelerimizi ve bazı değişiklik taleplerimi
zi Yüce Meclisinize arz edeceğiz. 

Kanunun, sanatçıya ve fikir sahiplerine, milletimize hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan diler, Yü
ce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim, Sayın Saydam. 
Şahıslan adına, Sayın Ali Oğuz; var mı efendim? Yok. > 
Sayın Engin Güner; buyurun. 
Süreniz 10 dakika efendim. 
ENGİN GÜNER (istanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz, 771 

Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasa
rısı hakkında, şahsî görüşlerimi açıklamak üzere huzurlannıza gelmiş bulunuyorum; Yüce Heyeti
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, 1983 yılında yapılan bazı değişikliklere rağmen, aşağı yukarı kırkdört yıldır ül
kemizde fikir ve sanat eserlerini düzenleyen Kanun, 5846 sayılı çok eski bir Kanundur. Hiç şüphe
siz, fikrî ve sınaî mülkiyet hukukunda çok önemli değişiklikler meydana gelmiştir, fikir ve sanat 
alanında da çok önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bunlann en yakın, en çağdaş örneği de, 
bilgisayar programlannın, artık, günlük yaşanümıza girmiş olmalandır. Sanatta kaydedilen çok 
önemli değişikliklerin, kırkdört yıllık bir Kanunla, günümüz şartlannda yönetilmesi, yürütülmesi 
mümkün değildir. Bu bakımdan, 771 sıra sayılı kanun tasarısına, gerçekten de büyük ihtiyaç var
dır. 

Tabiî, bu kanun tasarısının, aşağı yukarı 30 maddelik esas kısmına ait düzeltilmesi gereken 
noktalan, eksik kalan noktaları, daha iyi yazılması gereken noktaları, maddelere sıra geldiğinde arz 
etmeye çalışacağız; fakat, genel olarak bu kanun tasarısı gerekliydi, hatta geç kalınmıştır ve sanat 
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alanında da, fikrî çalışmalar alanında da, bilgisayar alanında da, modern dünyadan, çağdaş dünya
dan ayrılması mümkün olmayan ülkemizin, bu tasannm kanunlaşmasıyla getirilecek düzenlemeler 
sayesinde, modern dünyaya, çağdaş dünyaya ayak uydurması gereklidir. 

Her şeyden önce, bu tasarıyla, bilgisayar konusunda, bilgisayar programları konusunda güven
celer getirilmektedir. Değerli arkadaşlarım, bir bilgisayar programı deyip geçmemek lazım. Bu, sön 
derece büyük bir teknik çalışmayı, büyük bir ekip çalışmasını ve hiç şüphesiz, çok büyük yatırım
ları gerektirmektedir; ama, böylesine büyük zahmetler sonucu hazırlanan bir bilgisayar programı
nın taklidi, korsan bir biçimde çoğaltılması da son derece kolaydır. İşte bu yasa tasarısı, bu gibi ça
lışanları, yani alnının teriyle bu programları ortaya koyanları güvence altına almaktadır. 

Bir konuda da katılıyorum, bu konuda, Batı'da çok önemli çalışmalar yapılmıştır, Avrupa'da 
önemli çalışmalar yapılmıştır ve bu alanda da, Avrupa Yazılım Yönergesi örnek olarak alınmıştır. 
Bunda da, hiç şüphesiz, Amerika'yı yeniden keşfetmemek açısından, isabet vardır; tabiî, hiç şüphe
siz, bunu ülkemizin kendine has koşullarına uydurmak şartıyla. 

Diğer taraftan, radyo - televizyon düzeninde, yeni uygulamalara geçilmesi söz konusudur. İş
te, RTÜK kurulmuştur. Bu meyajıda, sinema, radyo televizyon -özellikle televizyon- ilişkileri de 
ortaya birtakım sorunlar çıkarrnaktadır. Bu kanun tasarısı, bunlara da çözüm getirmeyi amaçlamak
tadır; ama, en önemli husus, biraz önce de arz etmeye çalıştığım gibi -bilgisayar konusunu bir ör
nek olarak verdim; bu örneği çok değişik sanat kollarına da yaymak mümkündür. Bir müzik eseri
nin icrasından tutun da, bir yazının, bir kasetin bir video kasetin çoğaltılmasına kadar bu örnekleri 
uzatmak mümkündür- çok büyük bir korsan çalışma söz konusudur. Bu şekilde, bu eserleri ortaya 
koyanların, bu konuda yaratıcı güçlerini kullananların haklarına tecavüz edilmektedir, onların hak
ları elinden alınmış olmaktadır ve birtakım açıkgözler, sanatla yakından uzaktan ilgisi olmayan 
kimseler de, maalesef, gerçek sanatçıların sırtından, büyük paralar kazanır duruma gelmektedirler. 
İşte, bu tasarıyla, telif hakları da diyebileceğimiz bu haklar, güvence altına alınmakta, bu gibi kor
san çalışmalara engel olunması öngörülmektedir ki, bu da hiç şüphesiz, çok gerçekçi, çok doğru, 
hakka hukuka uygun bir yaklaşımdır. 

Bu kanunun Uygulanması hem bu gibi olumsuzluklara engel olacak hem de gerçek sanatı teş
vik edici olacaktır. Bence, işin asıl önemli yönü de budur; yani, bir emek ortaya koyan, yaratıcı gü
cünü ortaya koyan, bunun sonucunda bir sanat eserini ortaya koyan kimse, bunun bütün maddî, ma
nevî külfetine katlanan kimse, bunun meyvesini de kendisi yiyecektir; başka açıkgözler bundan ya
rarlanamayacaktır. 

Çok kısa olarak özetlemek gerekirse, çok değerli arkadaşlarım, biz, her konuda bunu yapmak
tayız; yani, dünyadan farklı davranamayız; dünyanın gelişmiş ülkelerinden farklı davranamayız. 
Eğer, bu ülkelerle aynı düzeyde olmak istiyorsak, aynı ligde oynamak istiyorsak, her alanda oldu
ğu.gibi, fikrî ve sınaî mülkiyet konusunda da bunlardan farklı bir tutum izlememiz mümkün değil
dir. Bugüne kadar, maalesef, bu, böyle gelmişti. 1983 yılında yapılan bazı düzenlemeler vardır; 
ama, bunlar da zaman içinde yetersiz kalmıştır. Bu bakımdan, eğer, çağdaş düzene ayak uydurmak 
istiyorsak -ki, buna mecbur olduğumuz kanaatindeyim- bu yasayı çıkarmak durumunda olduğumu
zu düşünüyorum. 

Arkadaşlarımızın, belki burada üzerinde durdukları diğer önemli bir konu da, bunun, Gümrük 
Birliğine geçmek üzere olduğumuz bir aşamada çıkarılması gerekli bir yasa olduğudur; ancak, 
Gümrük Birliği konusunda, çıkarmamız gereken belki 50'ye yakın yasa var. Aslında, doğru olan, 
bunları, ille de Gümrük Birliğine geçeceğiz düşüncesiyle çıkarmak değildir. Aslında, bu yasaların 
çoğu bizim ihtiyaçlarımızdan kaynaklanan yasalar. Bunları daha çok kendi ihtiyacımız olduğu için, 
modern dünyaya, çağdaş dünyaya ayak uydurma zorunluluğu olduğu için çıkarmak durumundayız. 

Ben, bu yasa tasarısına da aynı düşünceyle yaklaşmak istiyorum ve dışarıdan üzerimize baskı 
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geldikçe, yıllarca gündemde bekleyen bu yasa tasarılarının öne çıkarılmasını da doğrusu, anlaya
mıyorum. 

BAŞKAN- Sayın Güner, 1 dakikanız var efendim. 
ENGİN GÜNER (Devamla)- Sayın Başkanım, bitireceğim. 

Eğer, gerçekten, bu yasalara ihtiyaç varsa, Türk toplumunun, Türk Milletinin bu yasalara ihti
yacı varsa, bunların herhangi bir dış baskı olmadan kendi ihtiyacımız doğrultusunda bir an evvel 
çıkarılması gerekirdi. Bu, bu bakımdan gecikmiş bir taşandır. Belki yanlış bir şekilde Meclis gün
deminin ön sıralarına çekilmiş olmaktadır; ama, biraz önce de Yüce Heyetinize arz etmeye çalıştı
ğım gibi, Türk toplumunun, çağdaş bir toplum olabilmek için, bu gibi yasalara ihtiyacı vardır; bu 
bakımdan desteklenmesi gerekir. 

Ben, diğer maddelerdeki görüş hakkım saklı kalmak kaydıyla, sözlerimi burada bitiriyor, Yü
ce Heyetinize saygılar sunuyor bu yasa tasarısının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güner. * 
Buyurun Sayın Bakan. 
Süreniz 20 dakikadır efendim. 
KÜLTÜR BAKANI ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli üyeler; grup

lar adına konuşan arkadaşlarımızın da belirttiği gibi, eskimiş bir yasayı, günün ihtiyaçlarına yanıt 
vermeyen bir yasayı elbirliğiyle değiştiriyoruz. Arkadaşlarımız anlattılar, o nedenle, yasa tasarısı 
üzerinde çok uzun durmak istemiyorum. Sayın Kazan'ın bazı soruları oldu, onlara kısaca yanıt ve
receğim. • 

Önce şunu söyleyeyim. Gerçekten, kırkdört yıl önce bir yasa çıkarmışız; dünya değişti, Türki
ye değişti, özellikle bilimsel ve teknolojik alandaki yenilenmeler bu yasanın değişmesini zorunlu 
kıldı. Bunların en başında bilgisayar teknolojisi geliyor, bilgisayar programları geliyor; ama, onlar
la bitmiyor; başka alanlar var, endüstriyel birtakım konular var, grafik var; buna benzeyen konular 
da bu yasa tasarısının kapsamına giriyor. Zaten, yasa tasarısı çok sayıda bilim insanının katılımıy
la hazırlandı, meslekle ilgili bütün kuruluşların görüşleri alındı. O nedenle, memnuniyetle görüyo
rum ki, burada da hemfikiriz. 

Gümrük Birliği boyutu var, o da vurgulandı; çünkü, gerçekten fikrî mülkiyet her yer için ge
çerli. Dünya küçüldüğü için, sanat eserleri de dünyada dolaşıyor. Dolayısıyla, bu eserleri ortaya ge
tiren insanların haklarını hem ülkede hem ülke dışında kurumak zorundayız. Esas olarak bu deği
şiklik, eser sahiplerini, icracıları, yapımcıları ve yayıncıları koruyor, onların haklarını güvence al
tına alıyor. Bu değişikliğin en büyük yeniliği, bilgisayar programlarını, mimarlığı, şehirciliği, en
düstri mühendisliğini, çevre tasarımlarını kapsama almasıdır. Aynı şekilde, grafik ve karikatür 
eserleri de kapsama alınmış durumdadır. Meslekî birlikler, meslekî örgütler de, bu yasayla, güçlen
dirilmektedir. 

Caydırıcılık olarak, para cezaları artırılmış ve günün koşullarına uydurulmuştur; 300 ilâ 600 
milyon lira arasında para cezası konulmuştur. Aynı şekilde, haksız bir biçimde kaset çoğaltanların 
çoğaltıkları bütün bu kasetlere ya da benzer malzemelere el konulması, yeni yasayla, söz konusu 
olacaktır. 

Sayın Kazan da sormuştu, "komşu haklan" diye bir kavram var. Başka bir ifade kullanılabilir 
miydi bilmiyorum; ama, komşu haklarından kasdedilen şu: Örneğin, müzikte, biliyorsunuz, müzi
ğin bir icracısı var, bir yapımcısı var, bir de bestecisi var. Bestecisi, bu müzik eserinin sahibi; ama, 
hak sahibi olanlar icracı ve yapımcı. İşte, bunlar, komşu hakları diye ifade edilmiş. Film de aynı 
şekilde; aktörler var -onlar da komşu haklarına sahip oluyor- yapımcı var; eğer filmde özgün bir 
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müzik varsa, filmin müziğini yapan birisi varsa o da komşu haklarından yararlanıyor. 

Sonuç olarak, bu yasa tasarısı, ülkemizdeki binlerce sanatçının beklediği bir yasa. Zaten, on
ların, çok uzun yıllardır yasanın değişmesi yönünde talepleri vardı; hem onların talepleri hem de 
Avrupa Gümrük Birliği sürecine girmiş olmamız yasanın yenilenmesini zorunlu kıldı. 

Siyasî partilerin kasetlerine ilişkin -Sayın Kazan haklı olarak belirtmişti- bizim arkadaşları
mızdan aldığımız bilgi şöyle: Bu kasetler -tabiî, sanat eseri değil- bir bakıma eğitim amacıyla ya
yınlanıyor; partilileri, yurttaşları belli siyasî konularda bilgilendirmek için yayınlanıyor. Dolayısıy
la, bunların bandrole tabi olmaması gerekir. Hukuk müşavirliğinden aldığımız görüş de bu yönde. 
Sayın Kazan'ın söylediği gibi, yasa yürürlüğe girdikten sonra, ilgili bakanlık olarak, bir genelgey
le, eğer valiliklerde farklı uygulama varsa, bunu açıklığa kavuşturabiliriz. 

• 19 uncu maddede, ikametgâha bağlı dava konusu aslında düzeltildi, Sayın Kazan'ın dikkatin
den kaçmış. Bundan sonra, kendi eserinin basıldığını ya da korsan biçimde yayınlandığını gören 
kimseler, istedikleri yerde dava açabilecekler; yani, kendilerinin bulunduğu şehirde yahut ikamet 
ettikleri yerde dava açabilecekler; o zorluk ortadan kaldırılmış oluyor. Bu olay meşhut suç sayıldı
ğı için, böyle bir kavram yasaya getirildiği için, ceza mahkemeleri bu konulara bakmakla yüküm
lü olacak. O yüzden, hem hangi mahkemenin bakacağı belirlenmiş oluyor hem de belli bir hız ka
zandırılmış oluyor. 

Değerli arkadaşlar, konuşan bütün arkadaşlanmıza, bu tasannın zorunluluğu konusundaki gö
rüşlerinden ötürü ve yasayı çıkarma yönünde gayret göstereceklerinden ötürü teşekkür ediyorum; 
yasa tasarısının hazırlanmasında emeği geçen eski bakan arkadaşlarımıza, bilim adamlarına, mes
lek kuruluşlarının temsilcilerine de teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP ve DYP sırala
rından alkışlar) •] ' 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın İbrahim Halil Çelik; buyurun efendim. 
Sayın Oğuz, zatı âlinizi aradık, yoktunuz salonda efendim. 
Sayın Çelik, süreniz 10 dakika efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5846 sayılı Fi

kir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısıyla il
gili olarak, şahsim adına söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce, hepinizi hürmetle se
lamlarım. 

Evvela, fikir ve sanat eserlerini koruma düşüncesi insanın çok hoşuna gidiyor; ama, bugün, bu 
fikir ve sanat eserlerini üreten insanların hapiste olması, insanlara, hüzün üstü hüzün verecek dere
cede, Türkiye'nin gündeminde yerini fazlasıyla koruyor. Siz, bir eseri meydana getireceksiniz, o 
eserinizden dolayı içeri gireceksiniz... 

Bazı maddelerine karşı çıkmama rağmen, güzel hazırlanmış bir tasarı ve benden önce bazı ar
kadaşlarımızın da izah ettiği gibi, bunu, Avrupa istiyor diye geriliyorsanız, hakikaten, Türkiye'nin 
fikrî yapısını Bati'ya endeksli hale getirmemizin, bizi hiçbir zaman, günyüzüne, ışığa, aydınlığa ka-i 
vuşturmadığının bir gerekçesini daha getirmiş olursunuz. 

Benim kanaatim ve fikrim şudur: Siz, fikirleri hür bırakmadığınız müddetçe, fikirleri zincirle
yip, denizin dibine atsanız bile, gün gelir o zincirler paslanır, çürür, o fikirler yeryüzüne çıkar ve 
korkarım hep birlikte onun altında kalırız. 

Yüce Rabbimiz, insanı, özgür olarak, devletin kulu değil, Allah'ın kulu olarak yaratmıştır. İn
sanlar hakkı ve hakikati söylediği zaman, kendisinin aklının ve imanının kimsenin cebinde olma
yacağı, fikri hür ve özgürlük ölçüsü içerisinde, söylediklerini, karşısındaki insanın ruhuna dercede-
cek manada fikirleri dermeyan ettikleri zaman, geleceğe daha da aydınlıkla bakarlar; fakat, bakıyo-
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ruz, 16 ncı maddede "Alan tespiti tüzük ile belirlenir. Her alanda birden fazla meslek birliği kuru
lamaz." denilmektedir. Şimdi, Sayın Karakaş'a soruyorum: Nasıl oluyor bu; bir yandan demokra
tikleşmeden, çağdaşlaşmadan, fikirlerin serbest olacağından bahsediyorsunuz; ama -ben Türkiye 
Yazarlar Birliğinin üyesiyim, başka bir arkadaş da başka bir yazarlar birliğinin üyesi olabilir- o alan 
tespiti yaptığınız tüzüğü Bakanlar Kuruluna getirerek, eğer, böyle bir alana çekerseniz, resmî ide
olojiyle, yine kıskaç altına alarak, insanlarımızın hür düşüncelerine, demokratik ölçekler içerisinde 
pranga vurmuş olursunuz. Ben bunu yadırgıyorum; ama, yeryüzündeki devletler içerisinde, insan
ların ürettikleri fikirlerde en çok hırsızlık yapılan ülke Türkiye. 

CENGİZ BULUT (îzmir) - Estağfurullah... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Japonya... Japonya! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Evet, korsan... 
Estağfurullah değil efendim; yani, niye üzülüyorsunuz... Sahtekârlığın en büyüğünü yapmış

lar, Sayın Müsteşarın kitabını bile basmışlar... Sayın Müsteşarım, o kitabı, lütfen verir misiniz; 
eğer, Bakanımın, Başkanımın müsaadesi olursa... işte, Kültür Bakanlığı Müsteşarı Sayın Emre 
Kongar'ın kitabını hırsızlama olarak basmışlar... Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Haa, onu söyle, millet yanlış anlamasın. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Anlar... Çağırıp, bağırmaya gelmez, Cengiz Bulut. 
Şimdi, Osmanlı yasağını kaldırabilecek miyiz? Sayın Bakana soruyorum: Osmanlı yasağını 

kaldırabilecek miyiz? İnsanları, dedesinin mezar taşını okumaktan yoksun bıraktığınız bir ülkede 
yaşıyoruz; yani, düşünebiliyor musunuz; dedenizin... (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Türkçeleştiririz... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Çok ayıptır yani... 
Japoncada 3 900 harf var ve bu, dünyanın 50 milyon gazete satan bir numaralı ülkesi. Türki

ye'de -işte, gazeteciler karşıda oturuyor- 500 bin satınca bayram ediyorlar; o da, süt dağıtarak, ma
ma dağıtarak -çok affedersiniz- inek yemi dağıtarak... 

İşte, siz eğer, milletimizi, dedelerinin mezar taşlarını okumaktan yoksun bırakırsanız, bir ge
cede cahil bırakırsanız insanlarımızı; bugün, bu hale düşersiniz. 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak)-Türkçeleşüririz... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) -Türkçeyi bile bilmiyorsunuz ki!.. Samimi söylüyo-

rum... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Öğretmensin; öğret bize L 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - İyi, öğretmenim de, sevgili dostum, Tevhit-i Tedrisat 

Yasasını, kendi elimizle, belli yerlerde deliyoruz, belli yere gelince de, önümüze mania olarak çı
kıyor. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - O, Atatürk'ün bize emaneti... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Sevgili dostum, Atatürk'ün deyip, Atatürk'ü istismar 

etmenin manasf yok. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Biz, Atatürk'ü seviyoruz. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Bak, şöyle söyleyeyim ben... 
BAŞKAN - Lütfen, müdahale etmeyelim Sayın Gündüz. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Şimdi, sevgili dostum, ben ondört gün içeride yatmış 

bir insanım; şimdi de, bu hür kürsüde, milletin sözünü esirgemeden söyleyen bir kardeşinizim; ya
ni, siz, Türkçeyi, Türkmenceyi, Azerbaycan'ın o Azerî lisanını hangi üniversitelerinizde okutuyor-
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sunuz, sorarım size... "21 inci Asır, Türk asrı olacak" diye, burada, mangalda kül bırakmıyorsunuz; 
ama, üniversitelere gelince, bir enstitü bile açamıyorsunuz. Hititoloji var, Sümeroloji var, Hindo
loji var, bilmem ne loji var; ama, geliyorsunuz bakıyorsunuz, Osmanlıca yok, Azerîce yok, Türk
mence yok, Özbekçe yok ve getiriyorsunuz, dile yasak koyuyorsunuz... 

Neyle ileriye gideceğiz?.. Eğer biz bilincimizi, şuurumuzu yeniden oluşturmazsak -altını çize
rek söylüyorum- bilincimizi şuurumuzu yeniden oluşturmaya çalışmazsak, o üniversiteleri, o kü
tüphaneleri, büyük kitaplıklarda duran kitapları insanlarımıza, öğretmeye açmazsak, Osmanlıcayı 
serbest bırakmazsak, getireceğiniz bu fikir ve sanat eserlerini koruma, sadece Amerika'da üretilen 
bilgisayar ürünlerine patent hakkı vermekten daha öteye gitmez. (RP sıralarından alkışlar) 

O nedenle, sevdiğim Müsteşarıyla, değerli Bakanıyla kendilerine şunu söylüyorum: Lütfen, 
kültür liselerinde Osmanlıca dersini koymak için bir yasa hazırlığını siz yapın, siz verin; size o za
man minnettar,kalalım, müteşekkir olalım. Ziraat öğretmek için ziraat okulları var, Kültür Bakan
lığının kültür liselerinde Osmanlıca öğretemiyoruz. Tevhidi Tedrisat Yasası... Niye özelleştirmiyo-
nız bunu; ne olur?.. Radyolarımızda, televizyonlarımızda İngilizce serbest; ne olur Osmanlıca da 
serbest olsa; vallahi bir şey olmaz. 

İSMAİL HAKKI AMASYALI (Kocaeli) - Laikliğe aykırı olur. 
, İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Yahu, lalikliği bilmiyoruz ki... Nedir laiklik?..Kafa-

mızı kuma gömmüşüz, önümüze geldiği zaman, laiklik... 1937'den şimdiye kadar laik bir devlette 
arpa boyu kadar ilerlemiş miyiz; soruyorum size; samimi söylüyorum ?.. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Çağ atladık... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Çağ değil; Malatya'da çağ atlamak kapının eşiğini at

lamaktır; onu söyleyeyim size. (RP sıralarından alkışlar) 
Zaman olur, çağ olur 
Her gün onların olmaz ya 
Bir gün bizim çağ olur 
Yine de yasanın faydalı olacağına inanıyor; bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyor, sevgi

ler sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

II.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Maddelere geçilmesi sırasında yoklama istenmiştir; önce önergeyi okutacağım, 

imza sahiplerini de arayacağım efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına , 

Toplantı yetersayısı yoktur; yoklama yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
BAŞKAN - Önergedeki imza sahiplerini arayacağım. 
Ali Oğuz?.. Burada. 
Cevat Ayhan?.. Burada. 
Abit Kıvrak?.. Burada. 
Ahmet Derin?.. Burada. •' 
Zeki Ünal?.. Burada. 
İsmail Coşar?.. Burada. 
Kâzım Ataoğlu?.. Burada. 
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Mustafa Ünaldı?.. Burada. 
Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Ömer Ekinci?.. Burada. 
Önergede imzası bulunanlar buradadır, yetersayıda imza vardir; yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama Yapıldı) 
BAŞKAN - Sayırt milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza devam ediyo

ruz. 

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

34. — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/772) (S. Sayısı: 771) (Devam) 

BAŞKAN - 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine İlişkin Kanun Tasarısının tümü üzerinde yapılan müzakereler bitmişti. 

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

1 inci maddeyi okutuyorum: 
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Ka

nun Tasarısı 
MADDE 1. — 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 2 nci mad

desinin 1 ve 3 numaralı bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

1. Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen bil
gisayar programlan ve bir sonraki aşama da program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazır
lık tasarımları, . 

3. Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi ha
ritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafyaya ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık 
ve şehircilik tasanm ve projeleri, mimarî maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri. 

Arayüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programı
nın herhangi bir öğesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) - Şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Gruplar adına söz isteyen var mı? 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Grup adına Sayın Doğan konuşacaklar Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Yetki belgesi var mı efendim? 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Var efendim, var... 
BAŞKAN - Arkadaşlar, bize intikal eden, gruplara ait yetki belgesi yok. Rica ediyorum, her 

şeyi usulüne göre yapalım. 
> ALİ OĞUZ (İstanbul) - Geliyor efendim. 

BAŞKAN - Varsa gönderin efendim. Biz de onu diyoruz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yetkili olduğunu Sayın Grup temsilcimiz söyledi, daha ne is

tiyorsun. Nereden çıktı bu? Yeni mi icat ettin? 
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H. FECRÎ ALPASLAN (Ağrı) - Her zaman usulüne uygun davranmıyorsun. işinize geldiği 

zaman... 
BAŞKAN - Onu sana sormuyorum. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Ne demek?.. Biz, bu Meclisin üyesiyiz. Biz, burada tesadü
fen toplanmıyoruz. 

Ukala! 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Doğan. 
Süreniz 10 dakika efendim. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Efendim, Meclis Başkanına hakaret ediliyor. Meclis Başkanına 

"ukala" diyor, duydum. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
H. FECRÎ ALPASLAN (Ağn)-Sana da fesat diyorum. 
BAŞKAN - Diyen kim? ' 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Kalktı ayağa "Ukala" dedi; ben duydum. (RP sıralarından gürültü

ler) 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Ayıp... ayıp... 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Ayıpsa söylemesin! Benim de Başkanım. (ANAP ve RP sıraların

dan gürültüler) 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Nereden Başkanın oluyor? Ne zaman seçtin?!. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Elbette Başkanım. (ANAP sıralarından "ayıp, ayıp" sesleri) 
Ayıptır yahu... Biraz terbiyeli olalım... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Doğan. 
RP GRUBU ADINA LÜTFİ DOĞAN (Gümüşhane) - Sayın Başkan, muhterem milletvekil

leri; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin Ka
nun Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına düşüncelerimizi arz etmek üze
re yüksek huzurunuza çıkmış bulunuyorum; sözlerime başlamazdan önce, Yüksek Heyetinizi say
gılarımla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, 1951 yılında çıkarılmış olan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanu
nunun bugüne kadar yürürlükte kalmış olması ve hakikaten gelişen, değişen dünyada halen meri
yette olan bu Kanunun, fikir ve sanat eserlerini koruma bakımından yeterli olacağını iddia etmek 
gerçekten müşküldür. Bu bakımdan, böyle bir değişiklik kanun tasarısının hazırlanması ve yüksek 
huzurunuza getirilmiş olmasında, şahsen bendeniz büyük fayda görüyorum. Ümit ederim, bu deği
şiklik, fikir ve sanat eserlerini koruma bakımından inşallah yeterli olacaktır. 

Ancak, burada, şu konu üzerinde durmak lazımdır: 1 inci maddede beyan edilen hususları ol
dukça olumlu buluyorum ve müspet olarak mütalaa ediyorum. Oyumuz da müspet olacaktır. Yal
nız, gerek arkadaşlarımızın gerekse Sayın Bakanımızın, tasarının tümü üzerinde yaptıkları konuş
maları dinledim; izin verirseniz bir hususu arz etmek istiyorum. Dünyada olduğu gibi, Türkiyemiz-
de de hakikaten büyük gelişmeler olmuştur. Ne çare ki, fikrin kalıbı olan sözleri anlamakta zorluk 
çekmekteyiz. Vani, bir kanun maddesini okuduğumuz zaman mutlaka ıstılahları da (terimleri) bil
memiz lazım ki, o kanun maddesini £ok rahat anlayalım. Yoksa, oldukça zorluklar çekilmektedir. 

Halen müzakere etmekte olduğumuz, değişmesi söz konusu olan İ inci maddeyi rahatlıkla an
lamak, bendeniz için kolay olmamaktadır. Elbette, kanunlar, fikirlerin özünü ifade ettiği için, bu öz 
ifadelerde zorluklar vardır, bunu kabul etmemiz gerekir. Buna rağmen, okuyan herkesin, rahatlık
la anlayacakları bir sadelikte, bir asalette olması lazımdır. Bunu, arzu ettiğim Ölçüde, çok rahat an-
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laşılır bir tarzda bulduğumuzu ifade etmem mümkün değildir. Onun için, şunu arz etmek istiyorum: 
Bunu, bir arkadaşımız da şahsı adına yaptığı konuşmada ileri sürdü;Türkçemizi çok iyi geliştirmek 
lazım; çünkü, Türkçemizi ne kadar iyi geliştirirsek, düşüncelerimizi de o kadar güzel, o kadar ra
hat ortaya koyabiliriz. Lisan güzel olmadan, düşünceleri ortaya koyma imkânı yoktur. Bu konuda 
dünyada bütün toplumlar, bütün devletler, milletler, konuştukları dile gerçekten önem vermektedir
ler. Türkçemizin, bu hususta güzelliğini koruduğunu iddia etmek biraz zor. 

Değerli arkadaşlarım, her millet, kendi düşüncesini, kendi kültürünü, kendi bilgisini ilerlet
mekte elinden gelen bütün gayreti gösterir ve bunu bütün toplumuna da teşmil eder. Türkçemizde 
de büyük gayretler gösterildiği muhakkaktır; hatta, bütün ebeveynlerin, (ana baba) okullarımızın ve 
üniversitelerimizin çok büyük gayret gösterdiği muhakkak; ama, buna rağmen, lisanımızda, birta
kım arzu edilmeyen durumların olduğunu ifade etmek isterim. 

Müsaade ederseniz, düşüncemi bir misalle arz edeyim: Biz, eski edebiyatımızda şunu okuyor
duk. Edebiyatta bir "Şehli mümteni" var; söz, çok rahat anlaşılıyor, çok güzel anlaşılıyor, sözün ih
tiva ettiği düşünceyi gayet rahat anlıyorsunuz; ama, o sözü ortaya koyup da, o sözün benzerini or
taya koymak hakikaten âdeta imkânsız oluyor. Mesela "Zannetme ki, şöyle böyle bir söz, gel'sen 
dahi söyle böyle bir söz" cümlesi bir Sehli mümtenidir. Türkçemizi bu güzellikte muhafaza etmek, 
geliştirmek görevimizken, maalesef, verimsiz birtakım kelimelerle, manalar, anlaşılamıyor. 

Bendeniz, Cenabı Hak nasip etti, ilahiyat fakültesini okudum. Bize, az çok Osmanlıca dersi 
de verdiler; ama, şu 1 inci maddeyi birkaç defa okudum. Hazırlığım, istediğim ölçüde olamadığı 
için anlayamadım; çünkü, kanun tasarısı önümüze yeni geldi. Metni okuduğumuzda kültürümüzün 
hatırlanmasında -bendeniz de bilgimi çok daha genişletmeyi arzu etmeme rağmen, çok dikkatli 
okudum- anlaşılmaksında zorluk çekilmektedir. Binaenaleyh, lisanımızın güzelliğini, sadeliğini ve 
kendisine mahsus olan bediî durumunu muhafaza etmemizde yarar var. Bunu, kanun tekniğini, ka
nun tasarısının maddelerini işleyen arkadaşlarımızın da dikkate almasında büyük yarar görüyorum. 
Tabiî, burada, konu fikir ve sanat eserleri olduğu için, bilgiyle, kültürle alakalı bir iki cümle arz et
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ilim, bütün beşeriyetin malıdır. Bizde, bizim eski kültürümüzde, bildi
ğimiz ve inandığımız şu husus vardır: insan, beşikten mezara kadar bilgi tahsil etmekle görevlidir 
ve bilgi bütün beşeriyetin malıdır. Bilgi, dünyanın neresinde olursa olsun aynıdır, değişmesi de söz 
konusu değildir. Şu halde, hepimizin müşterek malı olan bilgimizi, hayatımızın sonuna kadar ge
liştirmemizde zaruret vardır. . 

Ancak, bilgi ile kültür arasında ne fark var; bilgi diyoruz, kültür diyoruz... Peki, bilgi nedir? 
Kültür nedir? İşte, asıl mesele buradadır değerli arkadaşlarım. Bir Fransız, kültürünü korur; bir Al
man, kültürünü korur; bir Amerikalı, kendisine has kültürünü korur; Çinli de korur, Japon da ko
rur; ama, Türkiyemizde, kendimize has irfanımızı, kültürümüzü koruduğumuzu, geliştirdiğimizi, 
başka toplumlara telkin ettiğimizi, öğrettiğimizi söylemekte, hakikaten, şahsen bendeniz güçlük çe
kiyorum. Çünkü, bu iki mefhum birbirine çok yakın; ama, aralarındaki fark nedir; acaba, bunu, 
okullarımızın hepsinde -ilkokulda, ortaokulda, lisede, hatta üniversitede- okuyan bütün insanları
mıza, aydınlanmıza gereği kadar telkin edebildik mi, verebildik mi? Bir üniversiteye gitseniz ve 
kültür nedir, bilgi nedir, aradaki farkı bana öğretebilir misiniz yahut bana anlatabilir misiniz diye 
sorsanız, tahmin ediyorum, on talebeye sorsanız, onundan da alacağınız cevaplar ayrı ayrı olacak
tır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Doğan, konuşmanızı tamamlar mısınız, lütfen, efendim... 
LÜTFÎ DOĞAN (Devamla) -Tamamlıyorum efendim. 
Halbuki, burada konu şu, belki, hepsi, aynı şeyi söylemek istiyor; ne derler: "Kaddi yare kimi 
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ar-ar (servi ağacı) dedi kimi Elif. Cümlenin maksudu bir amma, rivayet muhtelif". O halde, kültür
le bilgi arasındaki farkı çok rahat ayırt edebilecek şekilde, fikir, sanat ve kültür eserlerimizi de iyi 
bir şekilde dikkate alıp. bunlar bütün vatan evladına, en verimli bir şekilde intikal ettirmemiz lazım 
ki, fikirleri de güzel koruyalım, sanat eserlerini de güzel koruyalım; hakka hukuka elimizden gel
diği kadar, azamî saygı gösterme başarısını bütün yurdumuzda elde etmiş olalım. 

Bu 1 inci maddeyi Grubum müsbet olarak mütalaa etmektedir. Düşüncelerimizi arz ettim; din
lemek lütfunda bulunduğunuzdan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyor, Sayın Başkanıma da, 
müsamahası için ayrıca arzı şükran ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Doğan. 
Şahsı adına, Sayın Gaffar Yakın; buyurun efendim. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, Grubumuz adına konuşacaktık. 
BAŞKAN - Efendim, söz istediniz mi? 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Kâğıt gönderdik efendim. 
BAŞKAN - Peki, buyurun efendim. 
Siz, "teklifin tümü üzerinde, Grubumuz adına..." demişsiniz. Teklifin tümü üzerinde yapılan 

konuşmalar tamamlandı; 1 inci maddeye geçtik de o bakımdan... 
Buyurun Sayın Bulut. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarımı; yine sürpriz bir 

yasa tasarısı, yine oldubitti, yine yangından mal kaçırır gibi, yine, "Misafir umduğunu değil de bul
duğunu yer" misali, yenj yasa tasarıları önümüze geliyor... Ben, bunu söylemekte ısrar edeceğim. 
Belki, beni seversiniz veya sevmezsiniz; beğenirsiniz, beğenmezsiniz; ama, beni millet gönderi
yor. Kahvelerde bana ağır konuşuyorlar. Şu anda İktidar ortağı Cumhuriyet Halk Partisinden salon
da sadece 3 milletvekili var. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Daha yeni yoklama yaptık. 
CENGİZ BULUT ( Devamla).- Efendim, yoklama yeni yapıldı; ancak, şu anda, Cumhuriyet 

HalkPartisinden 3 milletvekili var, 
İBRAHİM TEZ (Ankara) - Yalan söylüyorsun!.. 
CENGİZ BULUT(Devamla) - Ayağı kalk, say; 4 kişi oldunuz... 
BAŞKAN - Sayın Bulut... 
İBRAHİM TEZ (Ankara) - Yalan söylüyorsun!.. 
BAŞKAN - Sayın Bulut, lütfen, maddeyle ilgili konuşur musunuz. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - 4 kişi oldunuz... Ayıptır; İktidar ortağı olarak burada 4 kişi 

varsınız; bu ayıptır... ' • ' . ' - • 
BAŞKAN - Sayın Bulut, lütfen... 
İBRAHİM TEZ (Ankara) - Yalan söylüyorsun!.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — "Yalan söylüyorsuıV'diyorsun... Yalan nıı?.. 
İBRAHİM TEZ (Ankara)-Yalan söylüyorsun!.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Yalan söyleyen özür dilesin. 
1...2...3...4...5 kişisinizI-
İBRAHİM TEZ (Ankara) - Sen 3 diyorsun. 
BAŞKAN-Sayın Bulut... Sayın Bulut... 
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CENGİZ BULUT (Devamla) - Daha şimdi 5 kişi oldunuz. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) - Sayım memuru musun? 
CENGİZ BULUT (Devamla)-Türkiye'de tartıştığımız olaya bakın... 
BAŞKAN - Sayın Bulut, bir dakikanızı rica ediyorum... 
Sayın Bulut, siz, Grup sözcüsüsünüz; madde üzerinde konuşur musunuz. Grubunuza saygım 

sonsuz; ama, madde üzerinde konuşmazsanız sözünüzü keseceğim. Bakın, şurada kaç tane millet
vekili var »sayılarını azaltıyorsunuz. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Sayın Başkan... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Sana ne, sana dert mi? 
CENGİZ BULUT(Devamla) - Evet, bana derttir. Milletin meselesi bana derttir. İktidar ola

rak buraya geleceksiniz... 
BAŞKAN - Sayın Bulut, yasa tasarısıyla ilgili konuşmazsanız sözünüzü keseceğim . 
CENGİZ BULUT(Devamla) - Sayın Başkan, laf atılıyor, cevap vereceğim. Niye sözümü ke

siyorsunuz? 
BAŞKAN-Hayır, maddeyle ilgili konuşun. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Maddeyle ilgili değil; ama, bunu da söyleyeceğim. 
BAŞKAN - Peki, sözünüzü kesiyorum, lütfen iner misiniz. Sizi ikaz ettim, maddeyle ilgili ko

nuşmadınız. Lütfen kürsüden iner misiniz. (ANAP sıralarından gürültüler) 
( Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Hayır, ben sözümü tamamlayacağım. 
BAŞKAN - Hayır, lütfen iner misiniz... 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Hayır, inmiyorum.(DYP ve CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Bulut,lütfen iner misiniz. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Hayır, sözümü tamamlayacağım. 
BAŞKAN - Efendim, bakın; sizi iki defa konuya davet ettim, konuya gelmediniz; lütfen, şim

di iner misiniz. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Hayır. Sizin partinizden burada 4 kişi olduğunu söylediğim 

için mi indiriyorsunuz? 
BAŞKAN - Sayın Bulut, lütfen iner misiniz. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - İnmiyorum; ANAP Grubu adina konuşma yapacağım. 
BAŞKAN - Hayır efendim ; İçtüzükte açık hüküm var. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Parlamentoda 5 kişi olduğunuzu söylediğim için mi beni indi

riyorsunuz? 
BAŞKAN - Hayır efendim... Rica ediyorum... Lütfen iner misiniz. (ANAP sıralarından gü

rültüler) 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Sizin 5 kişi olduğunuzu söylediğim için mi beni cezalandırı

yorsunuz? 
BAŞKAN - Hayır... Rica ederim; lütfen iner misiniz. Burayı ben yönetiyorum Sayın Bulut. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Anavatan partisi Grubu adına konuşuyor. 
BAŞKAN - Efendim, konuya gelmeniz için sizi iki defa ikaz ettim... (ANAP sıralarından gü

rültüler) ' 
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ALİ ER (İçel) - Sen orayı keyfî idare edemezsin! 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Sana ne!.. Terbiyeli ol... 
BAŞKAN - Arkadaşlar rica ediyorum... Şurada, Meclisi yönetmek zorundayız... 
Sayın Bulut, siz, lütfen iner misiniz...Lütfen iner misiniz.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Ben, Anavatan Partisi Grubu adına söz hakkımı kullanaca

ğım.. 
BAŞKAN - Efendim, sözünüzü kestim. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY(Afyon) - Sayın Başkan, Anavatan Partisi Grubu adına konuşu

yor; eğer sözünü keserseniz Genel Kurulu terk ederiz. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen... 
Sayın Bulut, eğer inmezseniz ara vereceğim.(gürültüler) 
CENGİZ BULUT (Devamla) \- Grup adına söz hakkımı kullanacağım. (Gürültüler) 
BAŞKAN - Efendim, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.25 

• — - © • — .;' 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 18.35 

BAŞKAN: Başkanvckili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Kadir BOZKURT (Sinop) 

_ — m — ; — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyo
rum. 

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

34. — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/772) (S. Sayısı: 771) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, ben sözümü tamamlamadım! 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Evvela açayım... 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerinde ANAP Grubu adına konuşan Sayın Cengiz Bu-

lut'u, konu dışına çıkması dolayısıyla, iki defa ikaz ettim; kendisi konuya gelmedi. 

CENGİZ BULUT <lzmir) - Hayır... 
MEHMET CAVÎT KAVAK (İstanbul) - Öyle bir yetkiniz var mı Sayın Başkan?! 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bir konuşmamızı bitirelim... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Ne konuşacağımı sizden mi öğreneceğim Sayın Başkan?! 
BAŞKAN - Bir dakika.. Rica ediyorum efendim... Konuşmamı bitireyim... 
Şimdi, Sayın Cengiz Bulut bir grubun sözcüsü olduğu için ve gruba da saygı duyduğum için, 

kendisine tekrar söz vereceğim ve kendisinden rica ediyorum, maddeye bağlı olarak konuşsun... 
Rica ediyorum... 

ALİ DİNÇER (Ankara) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, tamam; yani, şimdi, daha fazla tartışmayalım. 
ALİ DİNÇER (Ankara) - Hayır... Hayır... Arkadaşı uyarmak lazım; yani, burada sınıf mümes

sili değil hiçbir milletvekili; o da değil; sayım yapmakla uğraşmasın. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Cengiz Bulut. 
Rica ediyorum, maddeye bağlı olarak konuşun; madde dışına çıkarsanız, sözünüzü keseceğim 

efendim. 
ANAP GRUBU ADINA CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ar

kadaşlarımız; ben, bu kürsüyü hür biliyorum, hür konuşmaya gayret ediyorum. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - O kürsüye layık konuşmak lazım. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Ben layık konuşmaya gayret ediyorum. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, rica ediyorum... 
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CENGÎZ BULUT (Devamla) - Sayın Başkan, lütfen... Sözümü tamamlayayım... 
BAŞKAN - Tamam efendim, susturuyorum. 
CENGÎZ BULUT (Devamla)-Ama, sözümüz kesiliyor. 

BAŞKAN - Ben size müdahale etmiyorum, arkadaşlara müdahale ediyorum. 

CENGÎZ BULUT (Devamla)-Ben, gördüğümü söylüyorum; kimseyi tahkir etmiyorum. Göz
lerimle gördüğümü söylüyorum; kimseye de en ufak bir söz söylemiyorum. 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) - Sayı saymayı bilmiyorsun o zaman!.. 

BAŞKAN - Lütfen... Madde üzerinde Sayın Bulut... Rica ediyorum... 

CENGÎZ BULUT (Devamla) - Madde üzerine geliyorum. 
BAŞKAN - Evet, madde üzerinde... Rica ediyorum sizden... 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) - Burada kaç kişi olduğu seni ilgilendirmez! 
CENGÎZ BULUT (Devamla) - Evet, beni ilgilendirir... Evet, ilgilendirir. 
BAŞKAN - Sayın Gündüz, rica ediyorum... 
CENGÎZ BULUT (Devamla) - Devam ediyorum Sayın Başkan... Müdahale ediyorlar... 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bu 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasansını görüşüyoruz. Burada diyor ki: "Herhangi bir şekilde 
dil ve yazıyla ifade olunan eserler..." 

Şimdi, tabiî, Türkiye'de eser yazacak nefesi kalan sanatçımız kaldı mı?.. Bugün, Türkiye'de, 
sanatçılarımız, maalesef perişan olmuş, huzurevlerinde hayatlarını idame ettiriyor, huzurevlerinde 
ömürleri sona eriyor. 

Bu yasa tasarısı, mutlaka iyi bir yasa tasarısı. înşaallah, sanatçılarımıza, fikir insanlarımıza, bu 
konuda, bu yasa tasarısının faydası olacak; ama, ben, olacağını hiç tahmin etmiyorum; çünkü, bi
raz evvel dediğim gibi, birden önümüze geldi. Fikir yasasıyla ilgili bu tasarı, keşke daha evvel önü
müze gelseydi, biz de açsaydık, tanıdığımız fikir adamlarına, sanatçılara sorsaydık; durumunuz ne, 
ne âlemdesiniz, ne istiyorsunuz, sizin için ne konuşalım diye... Keşke, onlarla görüşebilme şansı
mız olsaydı da bu yasa tasarısına burada daha fazla katkıda bulunabilseydik... 

Memlekette, herhangi bir şekilde dil ve yazıyla ifade edilen eserler... Yani, eser dediğimiz, ro
manlar mı, kitaplar mı, dergiler mi? Peki, kitaplardan haberimiz var mı, okullardaki kitaplardan ha
berimiz var mı?.. Sanatçılar perişan olduğu gibi, o kitapları yazan insanlar geçinemedikleri gibi, 
onlar sıkıntı içinde oldukları gibi, şu anda okullarda, o kitaplara para verecek çocuklarımız maale
sef çok az; herkes birbirinden borç kitap alıyor. Sizin, yarın, bu tasarının içine bir madde daha koy
manız lazım, eski kitapların birbirine devrini de yasaklamanız lazım. Artık, okullarda kitapları bir
birine verme dönemi başladı. Bir çocuk bir sınıfı okuyor, geçtikten sonra bir başkasına veriyor, bir 
sene sonra bir başkasına... Ve paçavra olmuş kitaplar kaplaya kaplaya; kimi zaman gazetelerle kap
lıyorlar, kimi zaman beyaz kâğıtlarla kaplıyorlar ve çocuklarımız, okul çocuklarımız, maalesef, bu 
kitapları alamamakta. 

Biz, aslında bu yasa tasarısını görüşüyoruz; ama, bu tasarısının yasalaşmasında geç kalınmış
tır; bir yerde hiçbir faydası olmayacaktır; çünkü, buna para verecek, bu eserlere para verecek emek
li kaldı mı, işçi kaldı mı?.. Adamcağız bakkaldan ekmeğini zor alıyor... Ankara'da, ekmeği 3 bin li
ra daha ucuz alacağım diye kuyruklarda bekleyen insanlar, bu kitaplara, bu eserlere nasıl para ve
recekler?! Türkiye'de bu eserlere para verecek emekli mi kaldı, memur mu kaldı, işçi mi kaldı, köy
lü mü kaldı, küçük esnaf mı kaldı; acaba bu eserleri Türkiye'de kim alacak?! Bu eserler pahalı ol-
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duğu için değil, bunlara para verecek kesim bırakmadınız; milleti sefil ettiniz, emekliyi sefil etti
niz; nasıl alacak bu eserleri, nasıl para verecek?! 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Değiştir! 

CENGÎZ BULUT (Devamla) - Ve çıkaracağınız bu tasarıdan medet uman sanatçılarımız, bun
dan kazanç sağlayacaklar, hayatlarını idame ettirecekler... Kim alacak, kim?.. Dergiler kaç para bi
liyor musunuz?.. 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Değiştir! 

CENGÎZ BULUT (Devamla) - Okullardan hiç haberiniz var mı?.. İlkokullardan haberiniz var 
mı?.. Bir dergi kaç para biliyor musunuz?.. Bir kitap kaç para biliyor musunuz?.. Kitap ve dergi fi
yatlarından haberiniz var mı?.. 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu)-Üçüncü baskı... . 
CENGİZ BULUT (Devamla) -Türkiye'de, insanlar, artık gazete okuyamıyor. 65 milyona va

ran Türkiye'de satılan gazete sayısına bakınız; 2 milyonu geçmiyor. Neden; çünkü -işin acı tarafir 
artık bunlara para verecek -bu, gazete olsun, kitap olsun, sanat eseri olsun; ki, bunların hepsi birer 
sanat eseri-kesim kalmadı, bunları alacak hiç kimse kalmadı. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Dönüp dönüp aynı yere geliyorsunuz. 

CENGİZ BULUT(Devamla) - Evet, aynı yere geliyorum, olabilir; aynı yere geliyorsam, ya
rın seçimlerde bana rey vermezsiniz... Ben istediğim yere gelirim. Değiştir diyorsunuz; neyi değiş
tireyim; kitabı mı?.. 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Kendini değiştir. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Kitaptan haberiniz var mı?.. Dergiyi mi?.. Dergiden haberiniz 
var mı?.. Hayır. Bunlar acı olaylar. 

Bakınız, her gün, televizyonlarda, sanatçılarımızın bir huzurevinde sığıntı olarak yaşadıkları
nı seyrediyoruz...Kitap yazanların, orada, burada -sürünmek lafını da kullanmak istemiyorum, 
ama- maalesef, perişan olduklarını görüyoruz. Peki, bu hayatı buraya getirenler kimler; sizler. 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Söyledin onları, üçüncü baskı oldu. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Sonra ben bazı şeyler söyleyince, kızıyorsunuz; kürsünün ba

şındaki arkadaş da benim sözümü kesiyor, beni, kürsüden, zorla aşağıya indirmeye çalışıyor ve 
"konuşamazsın" diyor. Bak arkadaş, eserleri konuşuyoruz, sanatçıların meselesini konuşuyoruz, in
sanların burada olması lazım, konuşacak ve bizi dinleyecek insanlar olması lazım diyorum, "hayır, 
sen o şekilde konuşamazsın; milleti, emekliyi, işçiyi, köylüyü anamazsın, burada bulunmayan mil
letvekillerini sayamazsın " diyor, neden; çünkü, onun partisi. 

Değerli arkadaşlar, gelin birbirimize kızmayalım. Geçen gün, orman köylüsüyle ilgili kanun 
tasarısını görüşürken aynısını yaptınız, bugün de sanatçılarla ilgili kanun tasarısını görüşürken ay
nısını yapıyorsunuz. Sanatçıları sevdiğinizi söylüyorsunuz; ama, sanatçılarla ilgili bir tasarı görü
şülürken yoksunuz. 

Gelin, fikir üretin; gelin, söyleyin; gelin, şu yasaların eksik taraflarını ve aksayan taraflarını 
tartışın; gelin, bu insanlara katkınız olsun. 

Peki, bu yasa eksikse, bu sanatçılara, bu fikir sahibi insanlara bir faydası olmayacaksa, o za
man niye burada uğraşıyoruz, o zaman niye burada konuşuyoruz,?.. 

Bahsettiğim gibi, bizim burada konuştuklarımız, inşallah, eserlere de aynı şekilde intikal eder, 
fiyatları düşer, fakir insanlar da onları okuyabilecek hale gelir. 
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Bugün, ne köylerde ne kasabalarda ne de bir başka yerde, artık kimse, eser diye saydığınız ki

tapları alamıyor; hiçbirini alamaz hale geldi. Türkiye'yi, bir kitap alamaz hale getirdiniz; ama, ora
dan "değiştir, değiştir, değiştir, değiştir." diye laf atıyorsunuz. 

Değiştireyim; ama, köylüden başka aklıma bir şey gelmiyor, işçiden başka aklıma bir şey gel
miyor, şuradaki sanatçıdan başka aklıma bir şey gelmiyor. Gidin kahvehanelere, gidin sokaklara, 
gidin pazarlara, görün oradaki durumu, görün oradaki perişanlığı... Bunları yaşasanız, hepiniz ko
şa koşa gelirsiniz Meclise, tıka basa doldurursunuz bu Meclisi... İktidar olarak gelirsiniz, çıkarmak 
istediğiniz şu kanun tasarısını görüşmeye gelirsiniz, bu kanun tasarısını desteklemeye gelirsiniz, üç 
rey için muhalefete yalvarmazsınız... 

240 milletvekilinden, sanatçıları ilgilendiren bu yasayı çıkaracak 114 milletvekilini bulup, bu
raya getiremiyorsunuz; sonra da, konuştuklarımı hakaret telakki ediyorsunuz, sonra kızıyorsunuz, 
sonra bağırıyorsunuz... 

Geliniz, bizim sanatçılarımıza, hocalarımıza hep beraber sahip çıkalım; Türkiye'ye beraber sa
hip çıkalım. Bunlar, buraya gelmekle, burada konuşmakla, burada tartışmakla olur; yoksunuz, ama, 
gelmiyorsunuz; ondan sonra bize iki rey için yalvarıyorsunuz... 

Bu yasa çıkacak, sanaçılarla ilgili bu yasayı biz de destekliyoruz; ama, İktidarın yasası olma
yacak bu; bürokratların hazırladığı, bürokrat kardeşlerimin, memurların hazırladığı bir yasa, sanat
çıları için hazırladığı bir yasa olacak ve bu, onların gücüyle buradan geçecek. Keşke sizin de biraz 
katkınız, keşke şu sanatçılara sizin de biraz ilaveniz olsaydı... Artık, bırakalım şakayı, bırakalım 
alay etmeyi, bırakalım gülmeyi... Şakası yok; şu Parlamentoyu ciddî ciddî çalıştırmak zorundayız. 
Belki hoşunuza gitmiyor, belki bana kızıyorsunuz; ama, millet size kızıyor, millet buna sevinmi
yor, millet televizyonun başında kan ağlıyor. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAvŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut, çok güzel bir konuşma yaptınız. (Gülüşmeler) 
Şahısları adına, Sayın Gaffar Yakın; buyurun. 
Süreniz 5 dakika efendim. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tüm milletlerin, çocukları

nı gelecek asırlara göre yetiştirme mecburiyetleri vardır. Gelecek asırlardaki milletlerarası yarışta 
güçlü olabilmek, ancak, gençliği, gelecek asırların ihtiyacına göre yetiştirmekle mümkündür. 

Bugün, artık, bilgi çağında yaşıyoruz ve bilgi çağının da en önemli aleti bilgisayarlar. Bilgisa
yarlar olmadıkça milletlerarası yarışta, Türkiye'nin veya herhangi bir ülkenin yer alabilmesi müm
kün değildir. Bilgisayar programları ve bilgisayar teknolojisi de, çok kısa zamanda, çok hızlı ve bü
yük bir değişim göstermektedir. 286 ile başlayan teknolojisi, 386,486 ve bugün 586'ya kadar gel-, 
mistir. Diğer taraftan, bugün dünyada en fazla kullanılan bilgisayar programlarından Windows'un 
programlan ise, yine, aynı hızla değişmektedir. 

Bu kadar kısa zamanda değişen, bu kadar kısa zamanda kullanılamaz hale gelen bu teknoloji, 
aynı zamanda, tüm dünya ülkelerinde de çok pahalı satılmaktadır; ilk almışlarından itibaren çok pa
halı bir teknolojidir. Zaten, bunu üreten kişi ve firmalar, ilk üretime verdikleri andan itibaren, ken
dilerinin yapmış olduğu masrafları kat be kat çıkarmaktadırlar. 

Diğer bir husus da,-her insanın, kendisinin insan olması hasebiyle, insanlığa ve insanlık âlemi
ne karşı da bir mesuliyeti vardır. Edison, bulmuş olduğu elektrik için, sadece kendim kullanacağım 
veya kendime ait olacak tarzında bir iddiada bulunamayacağı gibi, insanlığa bir katkıda bulunan in
sanların, keşfeden insanların, bulmuş oldukları hizmeti -ki, ilahi bir hikmetle gerçekleşmektedir bu 
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dehalann eserleri, Allah vergisidir bir noktada, eğitim sonucudur- fakir olan milletlerin de hizme
tine sunmaları, bir insanlık görevidir. 

Bu kanun, aslında, bugün, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyası içerisinde, o gelişmiş
lik düzeyinde, doğru ve medeniyetin gereği olan bir kanundur; ama, Amerika Birleşik Devletlerin
deki kişi başına düşen millî gelir (JNP) 22 bin dolarken, Türkiye'de kişi başına düşen millî gelir 2 
bin dolar civarındadır. Bugün, millî gelirden, 2 bin doların altında pay alan bir yığın insanımız var. 
Zaten biz, eğitim imkânları gittikçe zorlaşan, bilgisayara ulaşan insan sayımızın bu kadar az oldu
ğu bir toplumda, eğer, ilkokullarımıza kadar, bütün gençlerimizi, bu asrın en önemli silahı olan bil
gisayar silahından uzaklaştırdığımızda ve bilgisayarı daha pahalı bir kullanım aracı haline getirdi
ğimizde; acaba bizim hangi millete faydamız olacaktır?.. Evet, bu çok doğru bir kanundur, mede
nî dünyanın gerektirdiği bir kanundur; ama, şu anda, Türkiye'nin ekonomik şartları ve gelişmişlik 
düzeyi içerisinde, kanaatimce erken çıkmakta olan bir kanundur. ' x-

Yine, aynı şekilde, buna benzer bir kanun, Türkiye'de, patent kanunudur/Biz, buna, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda karşı çıktık; on yıl sonrasına tehir edildi; çünkü, ilaç fiyatlarında korkunç bir 
patlama meydana gelecekti. Aynı patlama, maalesef, fikir eserlerinde de ortaya çıkacaktır; bilhas
sa bilgisayarda. Yıllık gelirleri 38 milyar dolara kadar yükselen Bili Gates'lerin menfaatından da
ha çok; biz, gelin, Ahmetlerin, Mehmetlerin, Ayşelerin, Fatmalann menfaatini ve gelişmelerini 
önplana alalım. 

Burada, Türkiye olarak, böyle bir kanunu çıkarmakla, sadece ve sadece Gümrük Birliğiyle yü
kümlülük altına girmiş olduğumuz bu tip kanunları çıkarmakla, ben, şu anda, milletimize ve dev
letimize bunların ne tip faydalar sağladığını anlayabilmiş değilim; yani, bu kanun çıktığında, bu ka
nunun temel felsefesi, dışarıya, Türkiye'den para aktarmaktan ibarettir ve bunun temelini de bilgi
sayar programlan ve fikir eserleri teşkil etmektedir; bunlar vasıtasıyla, telif yoluyla dışarıya para 
göndeceğiz demektir. 

Bugün, Türkiye'nin önceliği, telif haklan değil, fikir suçlandır. Bu ayıbın temizlenmesi gere
kir ve korkanm ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, üzülerek söylüyorum -özür de dilerim- noterlik 
görevine bu kanunla birlikte maalesef başlamış bulunuyor. Önümüzde daha 40 - 50 kanun var. Ge
lin bu kanunlan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz; zaten süremiz de az kalmış... 

GAFFAR YAKIN (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 

Değerli milletvekilleri, hepimizin, bu devletin kurucularına küarşı Birinci Meclisi kuranlara 
karşı, Atatürk'e karşı ve Türk Milletine karşı büyük bir mesuliyetimiz var. Gelin, tüm bu kanunla
rı çıkaralım; ama, Türk Milletinin menfaatına uygun şekilde çıkaralım. 

Hepinize saygılar sunanm. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yakın. 
Sayın Engin Güner de söz istemişlerdir... 
Sayın milletvekilleri, bu maddenin oylaması bitinceye kadar çalışma süresinin uzatılmasını 

oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Güner, buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; 1 inci maddede, 

daha önce öngörülmüş olan sanat eserlerine ilave yapılmakta; yani, geçtiğimiz yıllarda çok hızlı bir 
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değişim gösteren dünyamıza, teknik hususlarda ayak uydurulması öngörülmektedir. Bu bakımdan, 
ben, bu maddenin lehinde konuşmak istiyorum; ancak, lehinde konuşurken de, bu kanun tasarısı
nın tümü üzerinde yaptığım görüşmede açıkladığım fikirleri, kısaca, burada da hatırlatmak istiyo
rum. 

Biraz önce konuşan arkadaşımın da haklı olarak söylediği gibi, benim de kanun tasarısının tü
mü üzerinde konuşurken söylediğim gibi, bu gibi yasaları, Türk Milletinin ihtiyacı olduğu için çı
karmak durumundayız. Yoksa, başkalarının bize empoze etmesiyle çıkarırsak, ne gerçekçi davran
mış oluruz ne de zamanlamayı iyi ayarlamış sayılırız. Sanıyorum ki, hepimizin çıkarılmasını arzu 
ettiği bu kanunlar kanunlaştıktan sonra, Türkiye'de, çok önemli birtakım reaksiyonlara, tepkilere 
neden olabilecektir; bunların çok önemli sonuçları ortaya çıkabilecektir ve bu konuda büyük bir 
karmaşa da yaşanabilir. 

Bunları söyledikten sonra, çağımızın bilim çağı olması dolayısıyla, 21 inci Asırda, güçlü ol
mak isteyen ülkelerin, mutlaka, bilim ve teknolojiye ayak uydurmak zorunda olduklarını hatırlat
mak istiyorum. Bu bakımdan da, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgisayar programları
nın buraya ilave edilmesi son derece isabetlidir. Bilgisayarla eğitilmemiş olan bir gençliğin, gele
cekte, aynen, okuma yazma bilmeyen kimseler durumuna düşeceğini de unutmamak gerekir. Ma
alesef, çok arzu ettiğimiz halde -küçük yaşta bu işin öğrenildiğini de göz önünde bulundurarak, da
ha ilkokullardan.ortaokullardan başlamak suretiyle- okullarımızda, çok yaygın bir şekilde, bilgisa
yarlı eğitime geçememiş bulunmaktayız. Bunun acısını da mutlaka, ileride, bütün bir millet olarak, 
maalesef, yaşayacağız. Bu bakımdan, bu madde, her ne kadar yerindeyse de, bu konuda asıl yapıl
ması gereken çalışmaların, millî eğitimimizde, bilgisayarlı, televizyonlu eğitime dönük olması ge
rektiği kanaatindeyim. 

Üçüncü fıkrada belirtilen konu da yerinde bir konudur. Burada da sanat eserleri dışında, tek
nik ve ilmî mahiyetteki fotoğraf ve diğer planlar, projeler, krokiler, mimarî tasarımlar hedeflenmiş
tir ki, bu da yerindedir. Belki de, son yıllardaki çok önemli teknolojik gelişmeler dolayısıyla, bu 
maddede unutulmuş olan bazı alanlar bile olabilir diye düşünmekteyim. 

Ancak, burada da söylemek istediğim husus şudur: Türkiye'de, maalesef, çok büyük bir kültü
rel yozlaşmayla karşı karşıyayız. Her gece televizyonları izlediğimizde, bizi son derece rahatsız 
eden programlarla karşılaşmaktayız. Korkunç bir taklitçilik yaşamaktayız. Müziği dışarıdan alıyor, 
kelimeleri uyarlıyor ve bunu, bütün Türk Halkına, kendileri meydana getirmiş gibi takdim ediyor
lar; bu, çok yanlış bir şey. 

Bakınız, bu konularda, eğer, taklitçilikten vazgeçersek, neler yapabileceğimizin güzel bir ör
neğini, bence, reklamcılık alanında görmekteyiz. Birkaç yıl öncesine kadar, reklamcılık alanında 
çok ileri bir ülke olduğumuz söylenemezdi; bundan beş on yıl önce çok ileri değildik; ama, bugün, 
Avrupa ve Batı standartlarının üstünde reklam programları yapabilmekteyiz. Neden; o eski taklit
çiliğimizi bıraktık. Eskiden, hep Batı reklamlarını alır, sözlerini değiştirir, Türkçeye uyarlar ve bu 
şekilde takdim ederdik; bugün, bu taklitçilikten sıyrıldık ve görüyoruz ki, hepimizin de beğeniyle 
izlediği çok güzel reklam programları ortaya çıkabiliyor. Demek ki, bu, her alanda -sanatta da- tak
litçilikten kaçınmak ve dışarıda üretilmiş olanları alıp, kendimize uyarlamak suretiyle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Güner, son cümlelerinizi söyler misiniz efendim; rica ediyorum... 

ENGİN GÜNER (Devamla) - ... bir eser meydana getirdiğimiz yanlış inancından kurtulmak 
durumundayız ve Türk Milletine bu haksızlığı da yapmaya hakkımız yok. 

Sanat, evrenseldir. Bir kültürel eserin değeri burada ne ise, dünyanın her tarafında da aynı ol-
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ması gerekir. Bu konuda da, maalesef, aldatıcı bir yolla, kendimize mahsus bir değerler manzume
si yaratmaktayız. Bunun da, sanatı geliştirme yönünde son derece engelleyici bir faktör olduğu 
inancındayım. Sanatın evrensel olduğunu tekrarlamak istiyorum. 

Bu bakımdan da, bu maddeler her ne kadar gerekliyse de, asıl, işin, uygulamada yapılması ge
rektiği kanaatini taşıyorum. Bu duygularla da hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edil
miştir. 

Çalışma süremiz dolmak üzeredir. Alınan karar gereğince, saat 20.00'de toplanmak üzere, bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.59 

• ® — 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

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

— — - m 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyo
rum. 

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

34. — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/772) (S. Sayısı: 771) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin De

ğiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısının 1 inci maddesi geçen oturumda kabul edilmişti. 
Şimdi, 2 nci maddesini okutuyorum: 
MADDE 2. — 5846 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 4. — Güzel sanat eserleri, estetik değere sahip olan; 
1. Yağlı ve suluboya tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve 

tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle çi
zilen veya tespit edilen eserleri kaligrafi, serigrafi, 

2. Heykeller, kabartmalar ve oymalar, 
3. Mimarlık eserleri, 
4. El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile tekstil, moda ta

sarımları, 
5. Fotoğrafık eserler ve slaytlar, 
6. Grafik eserler, 
7. Karikatür eserleri, 
8. Her türlü tiplemelerdir. 
Krokiler, resimler, maketler, tasarımlar ve benzeri eserleri endüstriyel model ve resim olarak 

kullanılması, düşünce ve sanat eserleri olmak sıfatlarını etkilemez. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Ali Oğuz ve Sayın Engin Güner grupları adına söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Oğuz. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (istanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı üzerinde, 
Grubum adına, görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlanniza geldim; bu vesileyle, Yüce Meclisi ve 
değerli arkadaşlarımı hürmet ve saygılarımla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel, 2 nci maddenin müzakeresinde önemle üzerinde du

racağımız konu, daha evvelki metindeki mukayeseyle ortaya çıkacak bir durumdur. Tadil ettiğimiz 
kanunun daha evvelki 2 nci maddesinde "ilim ve edebiyat eserleri şunlardır" denilerek "herhangi 
bir şekilde dil ile ifade olunan bütün eserler" olarak tarif edilmiş. Halbuki, yeni değişiklik getirdi
ğimiz maddede ise, 5846 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde -aşağıdaki şekilde- değişiklik nazara 
alınıyor ve 4 üncü madde, olduğu gibi, bazı ilavelerle, değiştirilmiş oluyor. 

"Güzel sanat eserleri, bediî vasfı haiz olan: 
1. Yağlı ve suluboya tablolar, resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhip

ler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer madde üzerine çizi
len veya tespit edilen eserler; 

2. Heykeller, kabartmalar ve oymalar; 

3. Mimarlık eserleri; 

4. Elişleri ve küçük sanat eserleri; - '• . • 
5. Fotoğraf eserleridir. 

Güzel sanat eserleriyle 2 nci maddenin üçüncü bendinde sayılan eserlerin, diğer kanunlara gö
re sınaî model ve resim olarak korunması, fikir ve sanat eserleri olmak sıfatlarına halel getirmez" 
şeklindeki 4 üncü maddeye yeni düzenleme getiriliyor. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, gerek Bakanlığımızda gerekse Komisyonda, bu kanun tasarısı 
üzerinde hassasiyetle durularak, en güzeli ve en mükemmeli yapılmak için çalışıldığı muhakkaktır; 
ama, şunu ifade ediyorum ki; genel gerekçede, oldukça kısa bir zamana getirilmiş olduğu ifade edi
liyor. 

Biraz önce arkadaşlarımız da dile getirdi, çok söylenmiş olan bir konuyu tekrarlamakta, fayda 
görmüyorum; ama, bir haftadan beri görüyorsunuz ki, bu haftalık çalışmamızda ve geçen hafta da 
aynı şekilde, bir kanunu getirdik, biraz ilerledik, yarısına getirdik veya bir madde kaldı; hadi arka
sından başka bir kanun geldi. Bu durumda, bir fikir insicamı da olmuyor ve arkadaşlarımızın çalış
maları bereketli ve verimli de olmuyor değerli arkadaşlanm. 

İnşallah, bugün bu kanunu çıkarırsak, bundan sonra getireceğimiz kanunlarda, hiç olmazsa, sı
rasıyla, yarım bıraktıklanmızı hallettikten sonra, yenilerini getirmekte fayda olduğunu ifade etmek 
istiyorum; çünkü, Avrupa'ya entegrasyonda ve Gümrük Birliğine girdikten sonra, kanunlarımızı 
Avrupa'ya uydurma yolundaki gayretlerimizle, arkadaşlanmız 63 tane kanun sıralamışlar, bunlann 
hepsini sırasıyla getirip, buradan geçireceğimiz ifade ediliyor ki, bu da fevkalade yanlış bir tatbi
kat olacaktır diye düşünüyorum ve bunlann bir kısmının bünyemize uymayan, bir kısmının ise bün
yemizle veya yapımızla hiç alakası olmayan kanunlar olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Bir milletin kültür eserleri, bir milletin fikir ve sanat eserleri, o milletin alınteri, gözyaşı dök
tüğü eserlerdir ve o milletin fikrî, aklî melekelerinin ve gücünün tesirleridir. Bizim memleketimiz
de ise, fikir ve sanat eserleri olarak, yıllarca -sadece, Türk tarihi olarak belki onbin yıl ve İslam ta
rihi olarak da bin yıl- memleketimizde en güzel eserler verilmiş; ama, ne yazık ki, bir yazı inkıla
bıyla, bir günde, bir milletin bütün tarihi karanlıklara gömülmüş ve okunmaz hale gelmiş; milyar
larca ciltlik o eserler -gerek tarihî gerek sosyolojik gerek kültürel gerek dinî eserler- okkalık kitap 
haline gelmiş. Ben, 70 yaşına gelmiş bir arkadaşınız olarak, bu eserleri okuma imkân ve fırsatına 
sahip değilim ve memleketimizde çok insan da, bunları okuma imkânına sahip değil; ama, ne ya
palım, bunun bir çaresi olması gerekmez mi; gerekir. 

Biraz önce bu kürsüden hitap ederi arkadaşlarım, hiç olmazsa Osmanlıcanın rahatça okunabil-
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meşinin lüzumuna işaret ettiler. Ben de, hiç olmazsa, eski yazımızın, bir ihtiyarî ders olarak okul
lara konulup; eski eserlerimizi, özellikle Süleymaniye Kütüphanesindeki, Beyazıt Kütüphanesinde
ki ve Fatih Kütüphanesindeki tüm eserleri okuyabilecek hale gelmemizin lüzumuna işaret etmek is
tiyorum. Aksi halde, fevkalade yanlış yapmış oluruz; çünkü, eski değerlerimizi, kültür varlıkları
mızı bir kenara itmiş oluruz. Biz, tabiî ki, fikir ve sanat eserlerinin korunmasından ve onlara lazım 
gelen değerin verilmesinden yanayız. 

Burada, birkısım arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım yok; Bekir Bey olsaydı hatırlardı, Necmi 
Bey olsaydı, o da hatırlardı; Allah rahmet eylesin, fikrî haklar dersi Hocamız Vasfı Raşit Bey, fik
ri haklar dersinin ilk gününde kürsüye çıktı "hoca ne diyecek acaba" diye merak içindeyiz; şu kıta
yı okudu: 

"Düştü Hüseyin atından sahra-yı Kerbela'ya; 

Cibril, koş haber ver sultan-i enbiyaya." 
Herkesin gözleri-böyle çakmak çakmak oldu ve arkasından "işte, bu şiirin sahibinin bu şiir 

üzerindeki hakkı, fikrî haktır" dedi ve öyle başladı derse. Böyle güzellikler vardı değerli kardeşle
rim. 

Tabiî, bugün de bu güzellikleri korumaya mecburuz. Bu şiirin sahibi kim, onu da bilmiyorum; 
ama, kırk yıldır hatırımda, her fırsatta tekrar ediyorum ve tekrarda fayda var: 

"Düştü Hüseyin atından sahra-yı Kerbela'ya; 
Cibril, koş haber ver sultanı enbiyaya" diyor. 

Kim dayanır bu söze; ne kadar güzel, ne kadar duygulu! işte, bunları korumak mecburiyetin
deyiz; fikrî hak bu değerli kardeşlerim. 

Onun için, biz diyoruz ki, bunları koruyalım; ama, bunları korurken, en iyi şekilde koruyalım; 
bunları korumanın imkânlarını ve usullerini en güzel şekilde tartışalım; kavga ederek değil, dövü
şerek değil, çekişerek değil. Hele hele, bu Mecliste hakaret, karşılıklı kavga hiç yakışmıyor. Mese
lelerimizi, sükûnetle, bir kardeşlik havası içerisinde, bu memleketi ve bu memleketin bütün sana
tını* fikrini, her türlü düşüncesini ve her türlü inancını seven insanlar olarak, güzel bir hava içeri
sinde halledelim diye düşünüyorum. 

Arkadaşlarım, zannediyorum, Sayın Bakanım bu kanun hakkında burada bir açıklama yapar
ken, ihtilaf vukuunda, meselelerin ceza mahkemelerinde halledileceğini işaret etti. Tabiî ki, kanu
nun cezayı gerektiren kısımlarının ihlalinde, ceza mahkemelerinde halledilmesi doğru; ama, kanut 
nun bir de Borçlar Kanununu -yani, istisna aktini ve Borçlar Kanunu hükümlerini- ilgilendiren 
maddeleri var ki, bunlarda, tarafların tüccar olmamaları halinde, Borçlar Kanunu hükümlerine gö
re, umumî hükümlere göre, tabiî ki, mahkemelerde davalar açılacak; ama, taraflardan birinin tüc
car olması halinde, bir telif hakkının satın alınması, bir yayınevinin neşriyatıyla ilgili davalar da, 
tabiî ki, ticaret mahkemelerinde görülecek demektir değerli kardeşlerim; ona bir açıklık getirmek 
istedim. Tabiî ki, cezayı gerektiren kısmı ihlal eden konularda ceza mahkemeleri, hukuku ihlal 
eden konularda ise -borçlar hukuku, umumî hukuk- özellikle ticaret mahkemeleri yetkilidir; onu da 
huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Diğer maddelerde tekrar söz almak ve huzurunuza gelmek ümidiyle, hepinizi, en derin saygı
larımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
ANAP Grubu adına, Sayın Engin Güner; buyurun. 

Süreniz 10 dakika Sayın Güner. 
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ANAP GRUBU ADINA ENGİN GÜNER (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 2 nci maddeye geçmeden önce, bu konuyla ilgili bazı hu
susları tekrar arz etmekte yarar görüyorum. 

Her şeyden önce, benden önce konuşan değerli arkadaşımın da değindiği gibi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin son zamanlardaki çalışma tarzının, bu gibi kanun tasarılarını görüşmemize yar
dımcı olmadığı kanaatindeyim. Son dakikada yapılan değişiklikler, hiç beklenmedik kanun tasarı
larının önümüze gelmesine, dolayısıyla bu konularda yeterli hazırlığı yapmadan fikir beyan etme 
durumunda kalmamıza sebep olmaktadır. Bunun da, gerek çıkarılacak olan kanunun yeterince tar
tışılmasına gerekse bu konudaki değişikliklerin yapılmasına fırsat vermediği, veremeyeceği açık
tır. Bu bakımdan, hiç olmazsa, bundan sonra bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Değerli arkadaşlarımızın,.planlı programlı bir şekilde, önceden, ne zaman, ne görüşüleceğini bil
dikleri takdirde, bu .konularda daha hazırlıklı olarak gelmeleri ve emrivakilerle karşılaşmamaları 
mümkün olacaktır. 

Yine, diğer maddelerde söylediğim bir hususu tekrarlamak istiyorum: Aslında, birçok şeye ih
tiyacımız var, bu kanunlara da ihtiyacımız var; tıpkı, Gümrük Birliği dolayısıyla çıkarmamız gere
ken, acilen çıkarmamız gereken diğer kanunlara olduğu gibi. Ancak, bunlar, tabiî ihtiyaçlar sonu
cunda değil de, dışarıdan gelen baskılar sonucunda, sunî bir biçimde çıkarılıyor havası yaratılma
sı, son derece olumsuz ve yersiz bir gelişmedir. Bunu, bir kere daha ifade ediyorum. Aslında, ken
di ihtiyaçlarımızdan kaynaklanan bu tasarıları, acaba, niye, kendimiz için, böyle baskılar gelmeden 
çıkarmıyoruz diye düşünmeden de edemiyorum. Herhalde, işin daha tabiî olanı, kendimiz ihtiyaç 
duyduğumuz zaman, kendimizin ihtiyacı olan kanun tasarılarını süratle geçirmektir; ama, biz yine 
de iyi niyetle davranmak durumundayız. Bu kanunlara gerçekten ihtiyaç duyduğumuz için -her ne 
kadar, böyle bir kapsam içinde önümüze getirilmiş olsa da, empoze edilerek getirilmiş olsa da- geç 
kalınmış olduğu için, bu gibi tasarıların geçmesinde de yarar görmekteyiz. 

2 nci madde üzerinde daha teknik konulara girmeden önce, bir de şu hususu belirtmek istiyo
rum: Belki, bu, 2 nci maddede çok belirgin bir şekilde ortaya çıkmamakta; ama, daha önceki bö
lümlerde ve tasarının gerekçe kısmında kullanılan dilden ben de rahatsız olmuş bulunuyorum. Ka
nun dilinin, herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilir bir dil olmasında yarar var. Ben, öz Türkçe 
konuşmaya taraftar olan bir kimseyim; ama, bazı deyimleri anlamakta şayet ben de güçlük çekiyor
sam, bunun herkes tarafından çok kolayca anlaşılmasını beklemek de doğru değildir. Bu bakımdan, 
bu kanun dilinin değiştirilmesinde de yarar var. 

Eğer, arkadaşlarımız da uygun görürlerse, daha ileride, benzeri maddeler geldiğinde, bunu, bu 
şekilde, daha anlaşılır bir dile çevirmekte fayda görmekteyim. 

Bahsedilen 4 üncü maddenin birinci fıkrasında "güzel sanat eserleri, estetik değere sahip olan" 
denilerek, alttaki bentlerde güzel sanat eserleri sayılmış, tadat edilmiş. 

Bu vesileyle, Türkiye'de, büyük ihtiyaç duyulan bir modern sanat eserleri müzesi açılması 
vaktinin artık gelip geçmiş olduğu kanaatindeyim. Bu yönde bazı teşebbüsler olduğunu biliyorum; 
ama, bunlarin yeterli olduğu kanaatinde değilim. Türkiye, bugün o seviyeye gelmiştir. İleri ülke
lerde olduğu gibi, bizde de, dünyanın sayılı koleksiyonlarından örnekleri ihtiva edecek böyle bir 
müzenin, Paris'teki kültür merkezi örneği, Beabourg örneği, Pompidou örneği bir sanat ve kültür 
merkezinin artık kurulması gerektiği kanaatindeyim. İnşallah, yeni Kültür Bakanımız bu konuyu 
ele alır ve bu konuda da bazı çalışmalar yaparlar. 

Kültürel mirasımızın ve kültür varlıklarımızın korunması, son derece önemli bir konu, büyük 
önem arz eden bir konu. Bu konuda, milletçe, daha önce göstermediğimiz hassasiyeti göstermek 
durumundayız. 
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Ayrıca, kültürel varlıklarımızın korunmasında, yerel yönetimlere, mahallî idarelere de büyük 

görevler düştüğü kanaatindeyim ve bu kültürel mirasımızın, varlıklarımızın, eh iyi şekilde, mahal
linde, o mahallin yöneticileri, o bölgenin seçilmiş insanları, o yörenin insanları tarafından koruna
bileceği kanaatindeyim. Bu bakımdan da, bazı müzelerin, kütüphanelerin ve bölgede bulunan sa
nat eserlerinin, hem onarılması hem bakımı hem de muhafazası ve işletilmesinin, bu yerel yönetim
lerce yapılabileceğini sanmaktayım. Bu yönde de bazı çalışmaların başlatılması yararlı olacaktır. 

2 nci maddede bahsedilen hususlar -Sayın Ali Oğuz'un da bahsettiği gibi- daha önceki kanun
da yer almayan hususların eklenmesi şeklinde olmuştur. Burada, gerçekten de estetik değere sahip 
olan birçok sanat eseri tek tek sayılmış bulunmakta; bunların hepsi de sanat açısından son derece 
önemli branşlar; bu bakımdan da, bunların ilave edilmiş olmasından, ancak memnuniyet duymak 
gerekir. 

Bunun dışında, son paragrafta belirtildiği gibi, krokiler, resimler, maketler, tasarımlar ve ben
zeri eserlerin endüstriyel model ve resim olarak kullanılması, düşünce ve sanat eserleri olmak sı
fatlarını etkilemez. Bu da son derece yerinde bir karar; çünkü, gerçekten de bunları ortaya koyabil
mek, her ne kadar, endüstride, sanayide kullanılacak da olsa, bunların ortaya çıkarılması, bir fikir, 
tasarım ve sanat değerlendirmesi sonucunda olmaktadır. Bu bakımdan da, ortaya çıkan bu eserle
rin^ bu kapsamda mütalaa edilmeleri, son derece yerinde bir husustur. 

Ben, 2 nci maddeyle ilgili bu hususları, Sayın Bakanın, Kültür Bakanlığı mensuplarının ve siz 
değerli arkadaşlarımın dikkatlerine getirmek istedim. Daha ileriki maddelerde, hiç şüphesiz, mad
delerle ilgili teknik konulardaki fikirlerimizi arz etmeye devam edeceğiz ve biraz önce de söyledi
ğim gibi, kanun tasarısının daha iyi anlaşılabilir olması yönünde, şimdiden, Sayın Bakanın da bazı 
değişiklikleri -ilerideki maddelerde- yaparak, kanun tasarısını daha anlaşılır bir dile kavuşturması, 
sanıyorum ki, buradaki işimizi de kolaylaştıracaktır, kanun tasarısının herkes tarafından kabul edi
lebilmesine de yardımcı olacaktır. 

Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güner. 

Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler...'.,.'. 
Kusura bakmayın, geç kaldınız. "Kabul edenler" dedikten sonra... 
SİNASİ YAVUZ (Erzurum) - Geç kalmadı. Niye böyle yapıyorsun. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, bakın, ben "kabul edenler" dedim, oy saymaya başladım, siz 

ondan sonra "Sayın Başkan" dediniz. Getirin tutanakları... 
SİNASİ YAVUZ (Erzurum) - "Oylamaya geçiyorum" dedin; o zaman... 

BAŞKAN - Neyse, müteakip maddede arayalım canım. 
Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum. 
"Kabul etmeyenler" dedim canım. 
SİNASİ YAVUZ (Erzurum) - Hayır, demedin. 

BAŞKAN - Efendim "kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir" dedim. 
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SİNASİ YAVUZ (Erzurum) - Hayır... Saptırmayın beyefendi; ayıp oluyor size. 

BAŞKAN - Tutanaktaki arkadaşlara bir soralım bakalım. Söylemiş miyiz, bir bakın şuraya. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)-Tamam efendim. 

BAŞKAN - "2 nci madde kabul edildi" dedim canım. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Şimdi söylediniz. 

KÂTİP ÜYE ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - "Kabul etmeyenler..." demediniz. 

BAŞKAN - Dedim, dedim. -

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Divan Üyesi "demedin" diyor, sen "dedim" diyorsun. 

BAŞKAN - Efendim, isterseniz bir daha tekrarlayayım. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 5846 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasina aşağıdaki bentler ek

lenmiştir. 
10. Bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlenmesi veya herhangi bir değişim yapılma

sı. 
11. Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip der

lenmesi sonucu ortaya çıkan ve tabanları (Ancak, burada sağlanan koruma, veri tabanı içinde bu
lunan veri ve materyalin korunması için genişletilemez). 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Selçuk Maruf -

lu madde üzerinde söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Oğuz. 

Süreniz 10 dakika efendim. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 3 üncü 

madde üzerinde Grubumuzun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 
Eski metinde "musiki eserleri, her nevî sözlü ve sözsüz besteler" şeklinde bir ifade yer almış 

olmasına rağmen, bu 3 üncü madde bünyesinde onuncu bent olarak "bir bilgisayar programının 
uyarlanması, düzenlenmesi ve herhangi bir değişim yapılması" ve onbirinci bent olarak da "belli 
bir maksada göre hususi plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya 
çıkan veri tabanları. (Ancak, burada sağlanan koruma, veri tabanı içinde bulunan veri ve materya
lin korunması için genişletilemez)" şeklinde ifade edilmiştir. 

Bilemiyorum, kim tarafından kaleme alınmış; ama, maddenin gerek okunmasında ve gerekse 
manasının anlaşılmasında zorluklar çekiliyor. Şu okunan maddeden arkadaşlarımız ne anladı, ben 
merak ediyorum. Onbirinci bentte "belli bir maksada göre ve hususî bir plan dahilinde verilerin ve 
materyallerin seçilip derlenmesi..." Bilgisayarla ilgili olduğu anlaşılıyor, "...sonucu ortaya çıkan 
veri tabanları. (Ancak, burada sağlanan koruma, veri tabanı içinde bulunan veri ve materyalin ko
runması için genişletilemez)" deniliyor. 

3 üncü maddenin gerekçesine bakıyoruz: "Teknolojik gelişmelerin sonucunda, veri ve mater
yallerin toplanıp veri tabanı oluşturulması ve ticarî kullanıma sunulması, dünyada olduğu gibi, Tür
kiye'de de yaygınlaşmaktadır. Bilgi toplumunun gereklerinden birisi de belli plana göre derlenmiş, 
toplanmış verilerin ve bilgilerin ticarî meta olarak dolaşıma sunulması, alınıp satılabilmesidir..." 
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Madde gerekçesini tamamen okumuyorum arkadaşlar; ama, hiç olmazsa, anlaşılır, duru bir Türkçe 
ile anlaşılır bir şekilde olmasında ve hukukî tabirlerin kullanılmasında zaruret olduğuna işaret et
mek istiyorum; çünkü, biraz önce, yine, geneli üzerinde konuşulurken "komşu haklan" diye bir de
yim geçti. 

Burada anlaşılıyor ki, bir sanatın icrasında, ona yardımcı olan kişilerin katkılarını ve o sanat 
eseri üzerindeki haklarını ifade ediyor komşu hakları. Halbuki, Medeni Kanunda, komşu haklan, 
çok ayrı bir manaya gelir değerli arkadaşlanm; hukukçu olan, avukat olan arkadaşlar bilirler; kom
şu haklarının korunması deyince, gürültüden, dumandan, sıcaktan, görünümün engellenmesinden 
tutun da, komşuyu taciz eden her türlü fizikî, kimyevî ve buna benzer şekilde komşunun taciz edil
mesi manasına gelir. Burada "komşu haklan" olarak bir tabir kullanılmış; bunu duyan her hukuk
çu, Borçlar Kanunundaki komşu haklarını anımsar veya onu çağnştınr. 

Burada da yine anlamakta zorluk çektiğimiz bazı tabirler kullanılıyor. Bunlann, daha sade, da
ha anlaşılabilir, daha hukukî tabirler olmasında zaruret olduğunu ifade ediyor; bu vesileyle, Yüce 
Heyetinize saygılarımı arz ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakika Saym Maruflu. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
görüşülmekte olan 771 sıra sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Tasarısı üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; he
pinize sözlerimin başında, saygılarımı sunuyorum. 

Ben, görüşülmekte olan 3 üncü maddeyle ilgili bazı katkılarda bulunmaya çalışacağım ve 
mümkün mertebe de kısa konuşmayı yeğliyorum. s 

Değerli milletvekilleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türkiye'nin, hakikaten, 
cumhuriyetten sonra katettiği büyük gelişme ve değişikliklerden sonra, son dönemde anlamını bir 
ölçüde kaybetmiştir. Türk toplumunda büyük değişiklikler ortaya çıkmıştır; ancak, bu yasanın 
maddeleri, toplumun gelişmesinin gerisinde kalmıştır. Bu nedenle, bu tasarjmn hazırlanmasına 
önem verilmiştir ve bu tasarı hazırlanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna getirilmiş-

•tir. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi olarak, sanata ve sanatçıya büyük önem veren bir par
tiyiz ve iktidarımız döneminde, sanatın bütün türleri ve sanatçılar özendirilmiş, korunmuş ve özel
likle, bunlann yurtdışında Türkiye'nin sesini duyurması ve modern Türkiye'yi tanıtması açısından, 
yurtdışındaki faaliyetlerine önem verilmiş ve desteklenmiştir; bu çerçeve içinde, sanatın ve sanat
çının korunmasına ilişkin her türlü tedbir alınmıştır; bu açıdan, sanatçıların sosyal güvenlik mese
lesi de gündeme getirilmiş ve çözümlenmiştir. 

Şimdi, bazı arkadaşlarımızın "bu yasa, Avrupa Birliği veya Gümrük Birliği aşamasında Tür
kiye'nin gündemine gelmiş bir yasadır" şeklinde bazı ifadeleri oldu. Ben, bunlara katılmıyorum; şu 
anlamda katılmıyorum: Daha evvel söylediğim gibi, Türkiye Cumhuriyeti ve ülkemiz, hakikaten, 
son yıllarda, özellikle 1983'ten sonra ANAP döneminde, rahmetli Cumhurbaşkanının tabiriyle, çağ 
atlama vetiresini yakalamış bir ülkedir ve yine, ülkemiz, hakikaten, büyük potansiyeli iyi değerlen
dirildiği takdirde, iyi yönetimlerin yönetiminde, 21 inci Asırda, her açıdan; siyasî açıdan, sosyal 
açıdan, ekonomik açıdan ve kültürel açıdan, dünyanın sayılı ülkeleri arasına girebilme potansiyeli 
taşıyan bir ülkedir; ama, bazı yasalar, bazı düzenlemeler, Türkiye'nin bu artan, potansiyeline dar 
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gelmektedir, elbise dar gelmektedir. Bu nedenle, yasalarımızı, artan potansiyel ve Türkiye'nin eriş
tiği gelişmişlik seviyesine uyduracak şekilde, yeniden düzenlemek mecburiyeti ortaya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlar, örneğin, bir Akdeniz ülkesi olan İspanya, Avrupa Birliğine girmeden ev-
I 

vel -zaman zaman görevle gittiğim bir ülkeydi- hakikaten, çok geri kalmış bir ülkeydi, birtakım so
runları vardı; eğitim sorunları vardı -daha büyüğü- ekonomik sorunları vardı... Avrupa Birliğine gi
ren İspanya'yı, bugün ziyaret ederseniz, hakikaten, her konuda, büyük inkişaf görürsünüz. Turizm, 
sadece bir katkı sağlamakla kalmamıştır; ama, diğer konularda, fikir, sanat, endüstri, sosyal hayat
ta, gelir dağılımında, refah dağılımında İspanya'da iyileşmeler meydana gelmiştir. 

Ben, Türkiye'nin de böyle bir aşamaya gireceği ümidini muhafaza ediyorum. Tabiî, Gümrük 
Birliği, Türkiye'ye yakışır bir organizasyon değildir. Belki, bir adım olarak kabul edilebilir* ama, 
Türkiye'nin asıl hedefinin, Avrupa'yla bütünleşmek ve Avrupa Birliğine tam üye olarak girmesi dü
şünülmelidir. Esasen, Türkiye, bu konuda tercihini yapmıştır ve 1987 yılında, Avrupa Birliğine gir
mek üzere müracaatta bulunmuştur ve hepimizin bildiği gibi, 6Marti995'te de, Gümrük Birliğiy
le ilgili ilk olumlu adım atılmıştır. 

Şimdi, bu yasa tasarısının 3 üncü maddesi, teknolojik gelişmeler sonucunda veri ve materyal
lerin toplanıp, Veri tabam oluşturulması ve ticarî kullanıma sunulmasıyla ilişkilidir. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten, biraz evvel söylediğim hususlar paralelinde, özellikle son beş-
altı yılda -dünyada olduğu gibi- Türkiye'de de bilgisayar -kompütür- kullanımı oldukça yaygınlaş
mıştır ve hemen hemen her alana kompütür girmek üzeredir veya girmiştir. Gene Anavatan Patisi 
döneminde, okullarda kompütürle eğitim yapılması konusu gündeme getirilmiş ve büyük çapta 
böyle bir uygulamaya girilmiştir. 

Geleceğin en önemli meslekleri arasında, iki meslek 21 inci yüzyıla girerken çok önem taşı
maktadır ve geleceği olan mesleklerdir: Bugün üniversitelerimizde okuyan gençlerimiz, çocukları
mız, pazarlamacılık ve kompütür programcılığı veya kompütür mühendisliği, bilgisayar mühendis
liği branşlarına yönelmektedir ve bu branşları seçmektedir. Bu nedenle, kompütürün her konuda 
yaygınlaşmasına paralel olarak, bu maddede olduğu gibi, veri tabanının kullanıma sunulması, bu 
konuda bazı mülkiyet haklarının, yani fikrî mülkiyet haklarının teessüs ettirilmesi zarureti ortaya 
çıkmıştır. Bu madde, veri tabanlarını oluşturmak ve bir fikrî yaratımı ortaya koyma açısından 
önemli bir madde olarak görülmektedir. 

Anavatan Partisi olarak, bu maddeyi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum; bu vesileyle he
pinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunmadan önce karar yetersayısı istenmiştir. Maddeyi kabul edenler...Ka
bul etmeyenler...Karar yetersayısı bulunamamıştır. 

Grup başkanvekillerine soruyorum; ne kadar ara verelim?.. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, 15 dakika ara verelim. 

BAŞKAN-15 dakika; peki. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati: 20.35 

' ®-
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YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.53 

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

: • •'• © ' \ 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşiminin Yedinci Oturumunu açıyo
rum. 

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

34. — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/772) (S. Sayısı: 771) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Ka

nun Tasarısının 3 üncü maddesi üzerinde yapılan oylama sırasında, karar yetersayısı istenmiş; ka
rar yetersayısı bulunamadığından ara verilmişti. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
3 üncü maddeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler....Kabul etmeyenler...Karar yeter

sayısı yoktur. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bu saatten sonra da bulamazsınız Sayın Başkan. Bu sefer, yi

ne ara vereceksiniz. 
BAŞKAN - Efendim, Mecljsin çalışma usulü var. Ne demek bulunmayacak; ya bulunursa... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bizim için sorun yok. 
BAŞKAN - Arkadaşım, yani, sizin işiniz varsa, buyurun gidebilirsiniz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - İşi olanlar belli;.. 
BAŞKAN - Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati :20.55 

_ _@_—___ 
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SEKİZİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 21.11 
BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER : Abbas İNCE AYAN (Bolu), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

-. — - — m — : ' 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşiminin Sekizinci Oturumunu açı
yorum. 

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

34. — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/772) (S. Sayısı: 771) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 

Görüşmekte olduğumuz 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Tasansınm 3 üncü maddesinin oylanması sırasında karar yetersayısı 
aranması istenmişti; karar yetersayısı bulunamadığından birleşime ara vermiştik. 

3 üncü maddeyi tekrar oylannıza sunacağım ve karar yetersayısını da arayacağım., 

3 üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı 
yine bulunamamıştır. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Sayın Başkan, 10 dakika daha ara verin. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, zaten, saat 23.00'e kadar süremiz var; 23.00'e kadar bu işi devam et

tireceğiz. 
Birleşime 10 dakika daha ara veriyorum. 

Kapanma Saati.: 21.13 

. • © — 
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DOKUZUNCU OTURUM 

Açılma Saati: 21.25 
BAŞKAN: Başkanveküi Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşiminin Dokuzuncu Oturumu açı
yorum. 

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

34. —. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (11772) (S. Sayısı: 771) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının 3 üncü maddesinin oylanması sırasında karar yetersa
yısının aranması istenmişti; karar yetersayısı bulunamadığından, birleşime ara vermiştik. 

Şimdi, 3 üncü maddeyi tekrar oylarınıza sunup karar yetersayısını aracağım. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde ka

bul edilmiştir; karar yetersayısı vardır. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. — 5846 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 8. — Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir. 
Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça, memur, hizmetli 

ve işçilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserlerin malî hak sahipleri bunları çalıştıran ve
ya tayin edenlerdir. Tüzel kişilerin uzuvları hakkında da bu kural uygulanır. 

Bir işletmenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları mahfuz kalmak şartıyla, onu işleyendir. 

Bir eserin yapımcısı veya yayımlayıcısı, ancak eserin sahibi ile yapacağı sözleşmeye göre ma
lî hakları kullanabilir. 

Sinematografik eserlerde; yönetmen özgün müzik bestecisi ve senaryo yazarı, birlikte sahibi
dirler. Eserin birlikte Sahipleri, malî hakları, yapacakları bir sözleşmeyle ve uygun bir bedel karşı
lığında yapımcıya devredebilirler. 

Sinematografik eserin birlikte sahipleri malî haklarını devrettikten sonra, aksine ya da özel bir 
hüküm bulunmadığı takdirde yapımcı tarafından eserin çoğaltımına dağıtımına, kamuya arzına, 
kablolu iletimine, televizyon ya da başka araçlarla yayınına, alt yazı yazılmasına ya da dublajına 
itiraz edemezler. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ENGİN GÜNER (istanbul) - Anavatan Partisi Grubu adına konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Engin Güner; buyurun efendim. 
Sayın Güner, süreniz 10 dakikadır. 
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ANAP GRUBU ADINA ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

görüşmekte olduğumuz 771 sıra sayılı yaşa tasarısının 4 üncü maddesi hakkında, Anavatan Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 4 üncü maddeyle, aslında, son zamanlarda ortaya çıkan hukukî bazı so
runlar dolayısıyla, eser sahibinin tanımı yapılmaktadır. 

Ben, burada, kısaca şu görüşü dile getirmek istiyorum: Aslında, biraz önce de söylediğim gi
bi, bu kanunları, kendi özel ihtiyaçlarımızdan dolayı çıkarmadığımız, başkalarının telkinlerine uy
mak suretiyle çıkardığımız için, ortaya, kaçınılmaz olarak bazı sorunlar çıkacaktır. 

Bu maddede de yine, Avrupa Topluluğunun direktifi ve Avrupa fikrî haklar standardı esas 
alınmıştır. Gümrük Birliğine girme gerekçesiyle, her ne kadar bunlar savunulabilirse de, biraz ön
ce söylediğim gibi, ihtiyaçlardan dolayı değil de bu gibi telkinlerle çıkarıldığı için biraz sunî ol
makta ve ilk ağızda çok büyük sorunlara yol açabilecek niteliktedir. Bunu, maddeye karşı olduğu
muz için söylemiyorum, sadece, arkadaşlarımızın bu konuya dikkatini çekmek için söylüyorum. 

Ayrıca, yine, telkinlerle, bize empoze edildiği1 şekliyle ve zamanda çıkarma durumunda kaldı
ğımızdan da, maalesef, bu gibi yasa tasarılarını, kamuoyunda yeterince tartışmaya açmıyoruz, bu 
konudaki değişik fikirleri almıyoruz. Ben eminim ki, bugün ancak bu yasa tasarısı görüşülmeye 
başlandığı anda, bu konuyla ilgili çevreler, bu konuda yavaş yavaş uyanmaya başlamışlardır. Daha 
önceden, bu yasa tasarısının ne getirip ne götüreceği hakkında, çok ilgili çevrelerin bile, maalesef, 
büyük bir bilgi sahibi olduklarını sanmıyorum. Bu, basın dünyamızda olsun, televizyonlarımızda 
olsun, diğer sanat kollarında olsun, en azından başlangıçta çok büyük sorunlar yaratacaktır; ama, 
bu sorunlar yaratılacak diye işin doğrusunu yapmaktan da kaçınmamak gerektiği fikrine katılıyo
rum. Bu bakımdan bu maddenin, burada ele alındığı şekliyle kabul edilmesi gerekir diye düşünü
yorum; ancak, yine biraz önce söylediğim gibi, kanunun, anlaşılabilir bir dilde yazılması gereklili
ğine bir kere daha işaret etmek istiyorum. 

Yine, biraz önce söylediğimiz gibi, ele alınacak kanun tasarıları çok önceden belirlenmediği 
için, burada emrivakilerle karşılaştığımız için, ilgili maddelerin dilinin değiştirilmesi konusunda 
önerge hazırlama imkânından da mahrum kalıyoruz. Bu bakımdan, ileride çok büyük sakıncalar 
doğurabilecek olan yazım dili konusunda da maalesef, burada, gerekli değişiklikleri belki yapama
yacağız. 

Sayın Bakandan bir kere daha istirham ediyorum: Kanun tasarısının herkes tarafından anlaşı
labilir bir dille yazılması, kabul edilmesi bakımından da önem taşımaktadır. Daha ileriki maddeler
de bu düzeltmelerle ilgili teklifleri bizzat kendileri yaparsa, burada kabul edilme şansı da artacak
tır. 

Tasarının 4 üncü maddesinde, eski 8 inci maddeye atıfta bulunulmakta Ve" bazı değişiklikler 
yapılmakta olup, 8 inci maddenin ilk cümlesinde: "Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir" 
denilmektedir. Bu gayet açık. Bundan sonraki paragraflarda da, "birtakım hizmetlerin, eserlerin or
taya çıkarılmasında, bu işçilerin çalıştığı yerlerde, eserlerin sahipleri, bu işçileri çalıştıranlar 
olacaktır" denilmektedir, aksi bir hüküm, sözleşme veya anlaşma yapılmadığı takdirde. Yalnız, 
bunun son cümlesinde "Tüzelkişilerin uzuvları hakkında da bu kural uygulanır" denilmektedir. İlk 
okuyuşta, bu uzuvlardan ne anlaşılmakta; bunu anlamak mümkün değil; şahsen, ben anlamış 
değilim. Hiç olmazsa, bunun, çok açık bir dille yazılması, herkes tarafından anlaşılabilir olması 
gerekir diye düşünüyorum. 

Bundan sonraki cümleye bakınız: "Bir işlenmenin sahibi..." Acaba eser mi kastediliyor, 
bilemiyorum. "İşlenme..." Ben şahsen ilk defa duyuyorum; belki o bakımdan çok cahilim. "Bir iş-
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lenmenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları mahfuz kalmak şartıyla, onu işleyendir." Yani "işlen
me" kelimesi, anlayabildiğim, yorumlayabildiğim kadarıyla, üretilen bir şey manasında... 

Değerli arkadaşlarım, lütfen bunun dilini biraz değiştirelim; günlük hayatımızda kullandığınız 
dili kullanalım. Bunların değişmesi gerekir kanaatindeyim. Şayet uygun bulunursa, hemen burada, 
bu madde kabul edilmeden, Sayın Bakan yeni bir teklif yapsın, bu kelimeleri değiştirelim. 

Bundan sonraki paragrafta "Bir eserin yapımcısı veya yayımlayıcısı, ancak eserin sahibi ile 
yapacağı sözleşmeye göre malî hakları kullanabilir" denmekte. 

Daha sonraki paragrafta da "Sinematografik eserlerde; yönetmen, özgün müzik bestecisi ve 
senaryo yazarı, eserin birlikte sahibidirler. Eserin birlikte sahipleri, malî hakları, yapacakları bir 
sözleşmeyle ve uygun bir bedel karşılığında yapımcıya devredebilirler" denmekte. Yani, yapımcı, 
eserin sahibi kısmında olmaktan çıkarılıyor. Burada "yapımcı" kelimesiyle, benim anladığım, 
prodüktör kastedilmekte. Bu da, sanıyorum ki, şu andaki uygulamaya ters düşen bir husus. Bu 
konuda da sinema dalında önemli sorunların çıkması beklenmelidir. Ancak, yapımcıya, belli bir 
bedel karşılığında bu hakkı devredebiliyorlar. 

Burada bir de, özellikle sinema kolunda, bizzat rol alanların, sanatçıların bu işin dışında tutul
muş olmaları hususu bulunmakta ki, bu da, sanıyorum yine ek sorunlar çıkaracak nitelikte olan 
hususlar. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu konulara dikkati çektikten sonra, özellikle bir kere daha affınıza 
sığınarak, bu lisan konusunu dile getirmek istiyorum. Bu maddenin hemen burada daha anlaşılır 
bir dille yeniden düzenlenmesini teklif ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) , 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kâzım Ataoğlu; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA KÂZIM ATAOĞLU (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde, Refah Partisinin görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bu maddenin hemen birinci cümlesinde, "Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir" şeklinde 
bir ifade kullanılmıştır. Daha önceki kanunda da, yine ifade, "Bir eserin sahibi, onu vücuda getiren
dir" şeklindedir. 

Ben, buradan şuraya gelmek istiyorum: Beşinci paragrafta, "Sinematografik eserlerde; yönet
men, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı, eserin birlikte sahibidirler" şeklinde ifade edildiği hal
de, eski kanunda da, yeni tasarıda da, eserin sahibi olarak ifade edilen yapımcı, bu eserin sahibi 
içerisinde zikredilmemektedir. Bunu bir eksiklik olarak gördüğümüzü ifade ediyorum. 

Daha sonraki 26 ncı maddede komşu haklardan bahsedilmektedir. Tabiî, bu meseleyi, o mad
de geldiği zaman önerge vermek suretiyle ilave etmek mümkün; ama, bu maddede ve komşu hak
lar maddesinde, yani, tasarının 26 ncı maddesinde, yapımcı, hiçbir şekilde, eserin sahibi şeklinde 
ifade edilmemektedir. Burada, yapımcı, bir eserin meydana getirilmesi için -sinema eseri olarak 
düşünelim- ilgili bütün elemanları, parasını, sermayesini ortaya koyarak bir eser meydana getirdiği 
halde ve zaten, buna, şimdiye kadar alıştığımız tarzda "yapımcı" dendiği halde, burada, eserin 
sahibi olarak hiçbir şekilde zikredilmemektir. Bunu, bir noksanlık olarak görüyoruz. 

İkincisi, demin, diğer muhterem sözcünün de ifade ettiği gibi, bu maddeyi baştan sona kadar 
okuduğumuz vakit, gerçekten, hangi cümlenin, hangi kelimenin hangi, manaya geldiğini anlamak 
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mümkün değil. Bu, şu veya bu şekilde bir metin değil, bir kanun maddesidir. Bu bakımdan, buraya 
alınacak cümlelerin, kelimelerin, herkesin anlayabileceği bir ifade ile yerleştirilmesi gerekir; yani, 
dil açısından, üslup açısından, kullanılan kelimeler açısından, bu madde, iyi bir madde değil. Ben, 
bir de bunu belirtmek istiyorum. 

Mesela, demin, muhterem sözcünün belirttiği gibi "Bir işlenmenin sahibi, asıl eser sahibinin 
hakları mahfuz kalmak şartıyla, onu işleyendir" deniliyor. Ben, buraya çıkmadan önce birkaç ar
kadaşa sordum; "işlenme" kelimesinin ne manaya geldiğini ben anlayamadım. Ben, edebiyat öğret
meniyim, Türkçe öğretmeniyim; samimi söylüyorum anlayamadım. Mesela, bir vazo düşünelim. 
Bunun üzerine bir şeyler işlediniz, işleme olur veya bir yazma düşünün, boncuk dizdiniz, işleme 
olur. Acaba, eser midir? Yani, belirli seviyedeki insanların bile anlamakta güçlük çektiği bu üs
lubun -demin muhterem sözcünün de belirttiği gibi- bu tasarı geçmeden, burada, sade bir üsluba 
dönüştürülmesi gerekir kanaatindeyim. 

Yapımcının da, esas eser sahibi içerisinde mütalaa edilmesi gerekir düşüncesindeyim. 
Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim, Sayın Ataoğlu. 

Şahsı adına, Sayın Abit Kıvrak, buyurun efendim. 

Sayın Kıvrak, süreniz 5 dakikadır. 
ABİT KIVRAK (Konya) - Sayın Başkatip değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinize saygı ve 

hürmetlerimi sunuyorum. 
Muhterem kardeşlerim, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı hakkında şahsım adına görüşlerimi sizlere aktarmak üzere 
huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. 

Değerli kardeşlerim, ben, bu 4 üncü maddeyi üç dört sefer okudum, bir şey anlayamadım. An
cak, anladığım şu ki, bu kanun tasarısını Avrupa istemiş, Gümrük Birliğine girebilmek için şart 
koşmuş. Anlaşılmaz bir hale getirilmiş maddelerle, bizden, anlamadan bir kanun tasarısını çıkar
mamızı istiyorlar. Biz, zaten Gümrük Birliğine karşı bir partiyiz; o bakımdan, bu kanun tasarısını, 
elimizden geldiği kadar engelleyeceğiz. 

Değerli kardeşlerim, bakınız, kanun tasarısının başında bir cümle var, bu, benim çok dikkatimi 
çekti: "Türkiye'nin Batıya açılma döneminde ortaya çıkan telif sorunlarının çözüme kavuşturulabil
mesi için hazırlanmıştır" deniyor. Yani, bu kanun tasarısının çıkmasını Avrupalı istemiştir. Niçin 
istemiştir; dünya bilgisayar dönemine girmiş ve Türkiye'de de bilgisayar gün geçtikçe çoğalmak
tadır; bu da, bilgisayarlar için Avrupa'ya trilyonlarca lira para ödememiz demektir. Bu kanun 
tasarısı, masum bir kanun tasarısı şeklinde karşımıza geliyor; ama, Türkiye'nin, Avrupa tarafından 
sömürülmesi için, aracı bir kanun tasarısıdır. 

Değerli kardeşlerim, ayrıca, bizim kendi bürokratlarımızın hazırladığı bir kanun tasarısı değil
dir bu. Bunu, Almanya, Fransa, İngiltere, Danimarka, İtalya ve Amerika kanunlarından kopya et
mişlerdir. Avrupa Gümrük Birliğine girebilmek için, bu kanun, mutlaka çıkması gereken kanunlar
dan bir tanesi olarak görülmektedir. Saçı uzun iki gavur gitar çalacak, onu televizyonumuzda gös
tereceğiz, ondan sonra milyarlarca para ödeyeceğiz!.. (RP sıralarından alkışlar) 

Bizi yetmiş-seksen yıldan beri, ilimde, irfanda, bilgide geri bırakanların cezasını, bugün mil
letimize çektirmek istemektedirler. Bizim, Avrupa'ya satacağımız ne var; Avrupa'dan alacağımız 
neler var değerli kardeşlerim... Ona göre düşünmemiz, ona göre karar vermemiz lazım. Avrupa'nın 
baskılarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanun yaptığımız sürece sömürge olmaktan kur-
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tulamayız. . 

Ben, bunları-şahsım adına söylemeyi bir görev bildim. Hepinize saygı ve hürmet sunuyorum. 
(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kıvrak. 
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde 4'te geçen madde 8'in beşinci paragrafında "Sinematografik eserlerde" ibaresinden 

sonra "yapımcı" kelimesinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 
Kazım Ataoğlu Mustafa Ünaldı 

Bingöl Konya 
Ahmet Cemil Tunç Salih Kapusuz 

Elazığ Kayseri 
Şinasi Yavuz 

Erzurum 
KÜLTÜR BAKANI ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Söz alabilir miyim Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Artık, tamamlandı; ama, önerge nedeniyle, yerinizden, belki kısa bir açıklama 

yapabilirsiniz. 
Komisyon bu önergeye katılıyor mu ? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet bir açıklama yaparak, katılıp katılmadığını belirtecek. 
KÜLTÜR BAKANI ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, kısa bir açıklama yap

mak istiyorum. 
Bu hususu 26 ncı maddede düzenliyoruz. Bunu, az evvel, sayın konuşmacıyla da konuştuk; 

26 ncı maddede bunu koyacağız. Çünkü, yapımcı, komşu hak sahibi. Burada değil, 26 ncı maddede 
belirteceğiz. O yüzden katılmıyoruz. 

BAŞKAN-Evet. 
Önerge sahiplerinden söz isteyen var mı? Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

. Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
II.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Madde oylanmadan önce, bir yoklama talebi var; onu okutup, sayın milletvekil
lerinin salonda olup olmadıklarını tespit edeceğim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul salonunda toplantı yetersayısı yoktur. Yoklama yapılmasını arz ederiz. 

Ömer Ekinci Mustafa Ünaldı 
Ankara Konya 

, Ali Oğuz Şinasi Yavuz 
İstanbul Erzurum 
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Lütfü Esengiin Şaban Bayrak 

Erzurum Kayseri 
Kâzım Ataoğlu Hüseyin Erdal 

Bingöl Yozgat 

Hasan Dikici Abit Kıvrak 

Kahramanmaraş Konya 
BAŞKAN - 10 imza oldu mu? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Tamam, tamam Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, bazen eksik oluyor... Arayalım... (RP sıralarından "tamamlarız" sesleri) 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sizi tanıyoruz, tam yapıyorsunuz!.. 
BAŞKAN - Ben de sizi çok iyi tanıyorum!.. 

Şimdi, yoklama talebinde bulunan sayın milletvekillerinin salonda olup olmadıklarını tespit 
edeceğiz: ı 

Faruk Ekinci?.. Burada. 
Mustafa Ünaldı?.. Burada. 
Ali Oğuz?.. Burada. 
Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Lütfü Esengün?.. Burada. 
Şaban Bayrak?.. Burada. 
Kâzım Ataoğlu?.. Burada. 
Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Hasan Dikici?.. Burada. 
Abit Kıvrak?.. Burada. 
Yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Kapat... 
BAŞKAN - Niye kapatayım efendim; İçtüzüğün 58 inci maddesinde deniliyor ki, bir saate 

kadar ara verilir; ondan sonra ... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Kaç saat oldu?!.Daha bekle... 
BAŞKAN - Ne olursa olsun; İçtüzük var ya... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Biz buradayız. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - 10 dakika ara verelim. 
BAŞKAN - Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.08 

' — _ _ — _ @ _ — • • 
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ONUNCU OTURUM 
Açılma Saati: 22.18 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER : Abbas İNCEAYAN (Bolu), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

;• • ' • " ' . ' . ' . . ' . • ' • ' ® ; . .. • . '•', 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşiminin Onuncu Oturumunu 
açıyorum. 

I I - Y O K L A M A 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının 4 üncü maddesinin 
oylanması sırasında yoklama istenmişti. Yapılan yoklama sonucunda toplantı yetersayısı buluna
madığından, birleşime 10 dakika ara verilmişti. Bu nedenle, yeniden yoklama yapmaya başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yine toplantı yetersayısımız yok. Benim amacım, İçtüzük 

neyi gerektiriyorsa ona göre hareket etmektir; İçtüzüğe uygun hareket ediyorum. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - 10 dakika ara verin Sayın Başkan. 
BAŞKAN - 10 dakika ara verme hakkımız yok; çünkü, İçtüzük açık. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) -10 dakika ara verin. 
BAŞKAN - Yalnız, lütfen, İçtüzüğü okuyun da öyle gelin konuşun. Ben ezbere konuş

muyorum sizin gibi. 
Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 6 Nisan 1995 Perşembe günü saat 15.00'te 

toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

• ' • • ' • ' • ' • • • ı 

Kapanma Saati: 22.33 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

l1,— Devlet Planlama Teşkilatı'Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişildik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S..Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

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

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6^7.1992) . 

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

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

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

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

X 8. -— Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Medldelerinc Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakam Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN BİĞER İŞLER 

İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

. 9. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim" Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) (Dağıtma tarihi: 30.11.1993) 

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

11. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ye İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12,1993) 

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

X 13.— Sakarya . Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili Maddelerine Uyduğu iddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski 'Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

14. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 15.— Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve idaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

16. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişildik Ya
pılmasına ilişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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

X 18. — insan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi :16.6.1994) 

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

X 20. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşımn, Hayalî ihracat 
iddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramiasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Malddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanı Bkrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcdbe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 1.3.1995) 

X 21. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve iç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

23 ,— tnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

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

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

26. — II idaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ye Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 
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KANUN TASARI VE TEICLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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

X 28. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ilç Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; 
özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1994) 

30. — 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sa-
yılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/815) (S. Sayısı : 763 ve 763'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
24.1.1995; 28.3.1995) 

X 31. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve 
Tarım, Orman ve Köyişlerli ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 

X 32. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı : 813) 
(Dağıtma tarihi : 28,3.1995) 

33. — Çiftçilenin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İş
letmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Toprak Mahsul
leri Ofıisine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesiiııe Dair Kanun Tasarısı ile Kır
şehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 43 Arkadaşının, Şanlıurfa Milletvekili Seyit By-
yüpoğlu'nıın, Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 17 Arkadaşının, Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun, Antalya Milletvekili Hasan Nama]'m, Şırnak Milletvekili Mah
mut Almak'in, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzincan Milletvekili Ali İbrahim 
Tutu'nun Aynı Konudaki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/823, 
2/403, 2/447, 2/602, 2/639, 2/813, 2/623, 2/1034, 2/1318) (S. Sayısı : 807) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

34. — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/772) (S. Sa
yısı : 771) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 
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35* — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

36. —'Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

X 37. —• Çiftçi Mallarının Korunması 'Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

38. — GüJhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

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

40. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat 
Ercan'ın 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ye Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (2/1099) (S. Sayısı : 754) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

41. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

X 42. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Şosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

43. —- 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5J1993) 

— 6 — .'.• 
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44. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvefcili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun.ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7,1992) • . ' • • • ' 

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

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

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

48. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşinm, 3.4,1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapoıru (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

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

50. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vaziife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2t4.1993) 

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

X 53. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

54. _ Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak. İçin Hükümete Salahiyet 
Veırilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26,1.1993) 

X 55.! — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S, Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

56. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2,1993) 

57. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma, tarihi : 15.6.Iİ992) 

58. — Türküye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

59. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı: 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

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

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

62. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1.969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen-
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mesı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25,2.1992) 

63. — Manisa Milletvekilli Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Töklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

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

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

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

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

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

69. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22,11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Püzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21,9.1992) 

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

__ 9 _ 
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71. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi, Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (Sâ Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

72. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif'i ve Adaleti 
Komisyonu Raporu (2/264) (Si Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21,9.1992) 

73j — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9*1992) 

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

75a — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dalir Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

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

.(Dağıtma tarihi : .5.10.1992)" 

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

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

79„ — Denizli Mületvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu-
uunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10,1992) 
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80. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih.ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

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

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

83. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

84. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

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

86. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

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

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

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

90. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî \Saviınma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

91. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

92. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

93. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

94. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1,1993) 

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

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

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

98. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis- ' 
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : '288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

99. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına. 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 16.2,1993) 
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100. — Aydın Milletvekili Nahit Mentcşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

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

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

103. ~- Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dâir Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

104. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2,9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 'Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanlın Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

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

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

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

lOSj — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 
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109- — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi •': 9.4.1993) 

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

İli1. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

112. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

113. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

114. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

115. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi; 1.7.1993)' 

116. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1993) 

117. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici işçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usûl ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

118., — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaştnın, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 
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119. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, wŞehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

120. ••— Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

12L — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

122 —- Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

123. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

124.— Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 125. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

126. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

127. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 
X 128. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 

Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 
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129. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

130. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştiriimesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

131. __ Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi: 17.2.1994) 

132. — Ştrnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

133. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ye Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

134. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

135. — Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

136. '- 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

137. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

138. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 
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139. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

140. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

141. — îş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

142. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe' komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı •: 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

143. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

144. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

145.— Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

146. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

147. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt îç<i Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı • 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

148. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayış: : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 
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149. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

150. — Sımak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

151j —- Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında BaşbakanlIk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

152.— 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

153. •— Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi-: 24.3.1994) 

154. —Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

155. — Ticaret ve Sanayii Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1 /543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 156. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi :, 
28.3.1994) 

157. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

158. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

X 159. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiİnin İbadete 
Açılması, ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
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ilgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

160. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve KÖyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

161. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

162. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

163. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

164. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

165. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortaılar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 

166. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 
X 167. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

168, — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

169. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 
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170. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

171. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

172. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 
X 173. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda

ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

174. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı-, 
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

175. - Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

176. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1994) 

177. — Türkiye Vâkıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 
X 178. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhurfiyeti Arasında Tarım Alanın-

de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 179. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının.Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

180. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 
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X 181. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994) 

182. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 
X 183. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 

X 184. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 185. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti. Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770)'(S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 188. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 189. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 

X 190. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 191. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 
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X 192. — • Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı: 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

193. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında. 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı : 734) (Dağıtmatarihi : 14.11.1994) 
X 194. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanım Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve: Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da-. 
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

195w — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 74İ) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 
X 196. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarfsı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994) 

X197. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

X 198. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kızgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

199. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S, Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994) 

X 200. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme 
Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi: 1.12.1994) 

X 201. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

X 202i — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
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İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma*tarihi : 26.12.1994) 

203. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

204. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 

205. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük-
sek .öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve' 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî-Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

206. —İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile İl Özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 

X 207 — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 208. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve. 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 

X 209. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma, tarihi : 10.2.1995) ' 

X 210. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve" Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

' . — 23 — 
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X 211.— Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı: 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

212. -— Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı: 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

213.— Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı ilçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

214. — İller .Banhast Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

215. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi ; 
10.2.1995) 

216 — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995) 
X 217. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö

rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995) 

218. — Gayrimenkul Kiraları Hakkında, Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet KJomisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1995) 
X 219. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 

220. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet
vekili Ateş Amikİioğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 
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221, —: Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16,3.1995) . 

222. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 223. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 225. —- Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 226. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (Sf Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

227. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih 
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

228. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 

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

230. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi: 20.3.1995) 

— 2S — (95 inci Birleşim) 
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231. — »Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/714) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi :• 20.3.1995) 

232. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

233. —- Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

X234. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 24.3.1995) 

235. - Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım 
Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Mad'desüne Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 28.3,1995) ' 

236. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

237. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmündü Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Rapora (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağılma tarihi : 29.3.1995) 

238. — Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekili Adil Aydın ve 3 Arkadaşının 
6831 Sayılı Orman Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, 
Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 23 Arkadaşının Orman Kanunu ile Türk Ceza Ka
nununun Birer Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanım Teklifi, Edirne Milletvekili 
Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları 
(1/775, 2/1147, 2/1155, 2/1156) (S. Sayısı : 806) ^Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

239. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının 
tik Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haiftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tek-
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lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

X 240. — İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korun
masına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/819) 
(S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

X 241. — Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde De
ğişiklik Yapan ve 1979*da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/820) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi: 29.3.1995) 

242. — 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanımda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1995) 

(*) Açık oylamaya tabi İşleri gösterir. 
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Dönem: 19 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 771) 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim Komisyonları 

Raporları (1/722) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 15.6.1994 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI 101-597101117 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Kültür Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 24.1.1994 

tarihinde kararlaştırılan "Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türkiye'nin batıya açılma döneminde ortaya çıkan 
telif sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi için hazırlanmıştır. O yıllarda ülkemizde bulunan Al
man Profesör Hirsh'in hazırlamış olduğu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, hazırlandığı dönemde 
ileri ve gelişmiş bir yasal düzenleme olarak, Türkiye'nin gereksinimlerinin birçoğunu karşılamış
tır. Ne var ki, aradan geçen kırk yıllık süre, Türk toplumunda önemli değişiklikler meydana getir
diği gibi, bu Kanunu da günümüzün koşullarının gerisinde bırakmıştır. 

Toplumun kültür ve sanat ile ilgili,değişik kesimleri bu Kanun ile olan bağlantılarında çeşitli 
sorunlarla karşılaştıklarını dile getirmişler ve zamanla ülkemizde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
nun değişmesi ile ilgili genel bir gereksinme ve istem doğmuştur. Kültür Bakanlığına yansıyan is
tekler doğrultusunda, bir ön hazırlık yapılmış ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili görülen 
otuzdan fazla kuruluşa resmî yazı gönderilerek, Kanunda yapılacak değişiklikler ile ilgili görüşle
ri alınmıştır. Ayrıca, üniversitelerde, fikrî haklar ve benzeri alanlarda ders veren bilim adamları ile 
görüşmeler, toplantılar ve çalışmalar yapılmıştır. Bu konudaki yabancı mevzuatlar incelenmiş, Tür
kiye'nin de üyesi bulunduğu, Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilatının (WIPO) son çalışmaları ve belge
leri de değerlendirilmiş; İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, İtalya ve Amerikan kanunları üze
rinde geniş çalışmalar yapılmıştır. Tüm bu hazırlıklar sonucunda ortaya yeni bir kanun değişikliği 
taslağı çıkmıştır. 

Tasarıda, Kanun, öncelikle yaratıcıların hakları açısından ele alınmış ve günümüz koşulların
da sanatçıların ve yaratıcıların ortaya koydukları eserler ile ilgili haklarının her boyutu ile korun
ması için yenilikler getirilmiştir. Bu yeniliklerden biri de, Türk hukuk sisteminde şimdiye kadar yer 
almamış olan komşu hakları ile ilgili düzenlemelerdir. 



- 2 -

Ülkemizde hızla gelişen yazılım endüstrisinin ürünleri olan bilgisayar programlarının fikrî 
haklarının, yürürlükte bulunan kanun tarafından açık ve net olarak korunmaması nedeni ile, bilgi
sayar programları tasarı kapsamına alınmıştır. Bilgisayar programları, endüstrinin her alanında gi
derek artan bir önemle rol oynamakta, bilgisayar program teknolojisi ülkemiz endüstriyel gelişimi 
için temel öneme sahip bir konu haline gelmektedir. Bir bilgisayar programını gerçekleştirmek için 
önemli bir insangücü, teknik ve malî kaynakların yatırımı gereklidir. Buna karşılık ortaya çıkan 
programın haksız kopyalanması çok kolay ve çok az bir maliyetle yapılabilmektedir. Bu durum 
bilgisayar programlarının fikrî haklarının çok iyi korunmasını gerektirmiştir. Bu konuda bizim ka
nun sistematiğimize uygun ve benzerleri içinde en iyisi olması nedeniyle "Avrupa Yazılım Yöner
gesi" örnek alınmıştır. 

Bir sanatsal üretim sonucunda ortaya çıkan eserin sahiplik haklarını korumak ve savunmak 
amacıyla kurulan meslek birlikleri, uygulamada farklı bir amaç ve özellik kazandığından, kültür 
dünyasının gereksinmeleri doğrultusunda yeni düzenleme yapmak zorunlu olmuştur. Her dalda tek 
meslek birliğinin kurulmasının öngörülmesi uygulamada tekelci bir yapı oluşturmuş ve çözümü zor 
sorunlar yaratmıştır. Kültürel alanda gelişmiş ülkelerdeki, demokratik ve çağdaş yapıya sahip ku
rum ve kuruluşlara ülkemizin de kavuşabilmesi amacıyla yeni bir düzenleme getirilmiştir. 

Değişiklikler hazırlanırken, ülkemizde kurulmakta olan yeni radyo-televizyon düzeninde sine
ma endüstrisinin alacağı durum açısından da düzenleme yapılmıştır. 

Son yıllarda kitap, kaset ve benzeri piyasada ortaya çıkan korsanlıkla ilgili olarak da bir çalış
ma yapılmış ve fikrî haklara tecavüzün önlenmesine dönük bazı düzenlemeler getirilirken, fikrî 
mülkiyet haklarını çiğneyen bazı kişilere karşı verilecek cezalar artırılmıştır. Böylece, artan ceza
ların caydırıcılık unsuru öne çıkarılarak fikrî haklar açısından sanatçıların emeği ve haklan korun
mak istenmiştir. Para ve hapis cezalarının günün gerçeklerinin gerisinde kalması nedeniyle, fikrî 
haklara karşı saldırılar ve haksız tutumlar son yıllarda çok artmıştır. Yapılan değişiklikler ile bu 
olumsuz durumun önlenmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye'nin çağdaş dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için, fikrî haklara, düşünce ve sanat ile 
ilgili diğer haklara saygı gösteren ve bu alanda son gelişmeleri izleyen ülkeler içine girmesi gerek
mektedir. Bu nedenle, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda geniş kapsamlı bir değişiklik yapılması 
zorunlu görülmüştür. Türkiye'nin kültür ve sanat alanlarındaki gereksinmelerinin karşılanması ve 
uygar dünya ile daha çağdaş kültürel ilişkilerin kurulabilmesi için bu tasarının kanunlaşması zorun
lu görülmektedir. 

Tasarı bu amaçla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Bilgisayar programları da Kanun kapsamına alındığından, 2 nci maddenin (1) nu
maralı bendinde bilgisayar programlarını belirleyen ilave yapılmıştır. Böylece bilgisayar program
ları, diğer ülkelerde olduğu gibi "ilim ve edebiyat eserleri" kapsamına alınmıştır. 

Bilgisayar programı terimi, donanıma birleşik olanlar da dahil, her biçimde ifade edilen tüm 
programları ve doğası gereği bir sonraki aşamada bilgisayar programı sonucunu doğurması koşulu 
ile, bilgisayar programının gerçekleştirilmesine götüren hazırlık tasarımlarını kapsamaktadır. Ya
pılan değişiklik ile bu husus vurgulanmıştır. 

Bir bilgisayar programının fonksiyonu, bir bilgisayar sisteminin diğer bileşenleri ve kullanıcı
ları ile birlikte çalışması ve onlarla iletişimidir. Bu amaçla, yazılım ve donanımın bütün öğelerinin 
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istenen fonksiyonu yerine getirecek yollarla, öteki yazılım ve donanımlarla olduğu gibi kullanıcı
larla da birlikte çalışabilmesi için, mantıksal, uygun olduğu dururnlarda da fiziksel bir arabağlantı 
ve etkileşim gereklidir. Donanım ve yazılım öğeleri arasında bu türden arabağlantı ve etkileşimi 
sağlayan program parçaları, genel olarak 'Arayüz" diye adlandırılmaktadır. 

Bu fonksiyonel arabağlantı ve etkileşim, genel olarak "Araişlerlik" olarak bilinmekte ve bu 
türden araişlerlik, bilginin alışverişi ve alışverişi yapılan bilginin karşılıklı kullanılabilmesi yetene
ği olarak tanımlanmaktadır. 

Bu yaklaşımla, bilgisayar programlarının sadece ifadelerinin bu kanun ile koruma altına alın
ması, arayüzlerine temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere bir programın herhan
gi bir öğesine temel oluşturan düşünce ve ilkelerin bu kanun kapsamında koruma altında olmadı
ğı, kuşkuya yer vermeden belirtilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, mantık, algoritma ve programlama dilleri, düşünce ve ilkeleri içeriyor olsa da, sözko-
nusu düşünce ve ilkeler bu kanun kapsamında koruma altında olmamalıdır. Fakat, bu tür düşünce 
ve ilkelerin ifadeleri, kendilerinin uygun düştüğü eser türünün hükümlerine tabi olarak, bu kanun 
kapsamında, koruma altında olmalıdır. 2 nci maddenin sonuna eklenen fıkra ile bu sağlanmıştır. 

Madde 2. - Günümüzün gelişen koşullarına göre güzel sanat alanlarının kapsamı genişletil
miş ve çeşitli sanat dalları bu maddede sayılmıştır. 

Madde 3. - Teknolojik gelişmelerin sonucunda, veri ve materyallerin toplanıp veri tabanı 
oluşturulması ve ticarî kullanıma sunulması, dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de yaygınlaşmakta
dır. Bilgi toplumunun gereklerinden birisi de belli bir plana göre derlenmiş, toplanmış verilerin ve 
bilgilerin ticarî meta olarak dolaşıma sunulması, alınıp satılabilmesidir. Bu, büyük ölçüde veri ta
banları ile mümkün olmaktadır, Veri tabanlarını oluşturmak belli bir fikrî yaratımı gerektirmesine 
karşılık, yürürlükte olan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu tarafından açık ve net olarak korunmamak-
tadır. Veri tabanları, uluslararası uygulamada toplama eserlerin tanımı daha genişletilerek korun
maktadır. Veri tabanını oluşturan veri ve materyaller, kendileri eser olarak korunmaya hak kazan-
masalar da, bu veri ve materyallerin derlenip toplanmasından oluşan veri tabanı bir bütün olarak 
eser sayılmakta ve korunma altına alınmaktadır. 6 ncı maddeye eklenmesi öngörülen (11) numara
lı bent ile veri tabanları koruma altına alınmıştır. Ayrıca, kanun kapsamı içine bilgisayar program
ları da alındığından, bilgisayar programlarına ilişkin işlenmelerin neler olacağı maddeye eklenen 
(10) numaralı bentte belirtilmiştir. 

Madde 4 . - 8 inci maddede, eser sahibinin tanımı yapılmaktadır. Son yıllarda ortaya çıkan hu
kukî sorunlar, davalar ve benzeri durumlar bu maddenin yeniden ele alınmasını zorunlu kılmıştır. 
Bu maddenin, eseri yayımlayanlara tanınan eser sahipliği hakkına ilişkin üçüncü fıkrası, Avrupa 
Topluluğu Direktifine ve Avrupa fikrî haklar standardına uygun olarak kaldırılmış, buna karşılık 
yapımcı ve yayımlayanlara ancak eser sahibiyle yapacakları sözleşmeye göre eser sahipliği hakkı 
tanıyan ve sinematografik bir eserin sahipliğini gene Avrupa fikrî mülkiyet hukukuna göre düzen
leyen üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenerek madde yeniden düzenlenmiştir. Memur, hizmetli ve 
işçilerin işlerini görürken yarattıkları eserler üzerinde, bunları çalıştıran veya tayin edenlerin malî. 
hak sahipliği de bu maddede belirlenmiştir. 

Madde 5 . - 1 1 inci maddenin ikinci fıkrasında değişiklik yapılarak, "radyo" deyimi yanında 
artık günümüzün vazgeçilmez iletişim aracı olan televizyon da eklenmiştir. Böylece çağımızın ge
lişmekte kitle iletişim araçları açısından bu madde yaygınlaştırılmıştır. 

Madde 6 . - 1 5 inci maddeye yeni bir fıkra eklenmesi ve uygulamada mimarî yapılar bakımın
dan ihtiyaç duyulan bir eksikliğin giderilmesi amaçlanmıştır. Buna göre, mimarî yapılarda mimar-
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lann isimlerinin dayanıklı malzeme ile görülecek bir yere yazılması gerektiği' madde metni içine 
alınmıştır. 

Madde 7. - 17 nci maddede yapılan değişiklikler ile, eserin tek ve özgün olması durumunda, 
eser sahibinin iade edilmek üzere, koruma şartlarını yerine getirip güvence sağlayarak ve retros-
pektif çalışmalarda kullanılması için, eserini isteyebileceği belirtilmiş, ayrıca, eserin malikinin ese
ri bozamayacağı, yok edemeyeceği ve eser sahibinin haklarına zarar veremeyeceği belirtilmiştir. 

Madde 8. - 22 nci madde değiştirilerek çoğaltma hakkı yeniden düzenlenmiştir. Son yıllarda 
giderek gelişen kopyalama teknikleri ve araçları nedeniyle fazlasıyla istismar edilen kopyalama 
hakkının yeniden düzenlenmesi ve eser sahibinin aslî hakkının belirtilmesi zorunlu olmuştur. Ay
rıca, kopyalama biçimleri de madde içinde sayılarak, eser sahibinin haklarını daha iyi koruyacak 
bir düzenleme yoluna gidilmiştir. 

Bilgisayar programlarına özgü olan geçici çoğaltma hakkı ve geçici çoğaltmayı gerektiren fi
iller de açıkça tanımlanmıştır. 

Madde 9. - Yayma hakkı yeniden düzenlenmiş ve yürürlükteki kanunda yer alan tükenme il
kesi Avrupa Ekonomik Topluluğu Direktifine uygun olarak yeniden tanımlanmıştır. 

Madde 10. - Genel olarak kabul edilen 50 yıllık koruma süresi eser sahibinin tüzelkişi olma
sı durumunda da kabul edilmiştir. 

Madde 11. -Türkçeye çeviri için tanınan 10 yıllık süre uzun zamandan beri gerek ülke için
de, gerek ülke dışında çeşitli yakınmalara yolaçıyordu. Bu yüzden artık bu süre uluslararası sistem
de de uygulanmakta olan 50 yıla çıkarılmıştır. 

Madde 12. - Uluslararası sistemde kabul edilen 50 yıllık süre; el işleri, küçük sanat eserleri, 
fotoğraf ve sinema eserleri için de koruma süresi olarak kabul edilmiştir. 

Madde 13. - 34 üncü maddenin birinci fıkrasına eklenen cümle ile, eserden eğitim ve öğretim 
amacıyla alıntı yapılmasının serbest bırakılmasının, eserin normal kullanımı ve yazarın haklarını 
ihlal etmemesi sağlanmaya çalışılmıştır. 

Madde 14. - Teknolojik ilerleme sonucunda, kişilerin görüntü ve ses kaseti kullanarak kendi 
kullanımları için çoğaltma yapma olanakları çok fazla artmış, dolayısıyla, 38 inci maddenin birin
ci fıkrasının son cümlesi bugün uygulanamaz hale gelmiştir. Bu yüzden ancak, hâlâ bir ticarî mal 
olma niteliğini sürdüren film şeritleriyle özel bir düzenleme gerektiren bilgisayar programlan için 
bu maddenin uygulanmayacağı hükmü getirilmiştir. Bilgisayar programlarının bütün öteki eserler
den aynlan önemli özellikleri olduğundan, onlar için şahsen kullanma konusunda ayrı bir düzenle
me getirilmiştir. 

Bilgisayar programlarını hukukî yollardan edinmiş kimsenin, bu programı kullanması için 
teknik olarak gerekli çoğaltmaya bilgisayar programının izin vermesi hali eser sahibinin münhasır 
haklarından olan çoğaltma hakkına sınırlı bir istisna getirmelidir. Bu anlamda, bir nüshası hukukî 
olarak edinilmiş programın kullanımı için gerekli yükleme, çalıştırma ve hataların düzeltilmesi fi
illerinin sözleşme ile yasaklanamaması ve bir bilgisayar programının bir nüshası satıldığında, söz
leşmede belirleyici hükümlerin yokluğu durumunda, bu nüshayı hukukî olarak edinen kimse tara
fından programın düşünüldüğü amaca uygun olarak o nüshanın kullanımı için eser sahibinin hak
larından olan diğer fiillerin de ifa edilebilmesi gerekmektedir. Eser sahibinin fikrî haklarını ihlal et
memesi koşulu ile, bir bilgisayar programını kullanma hakkına sahip olan kişinin, programın işle
yişini gözlemlemesi, tetkik etmesi ve sınaması fiillerinin engellenmemesi gereklidir. 

Bu yaklaşım ile bilgisayar programlarının şahsî kullanımını düzenleyen hükümler getirilmiştir. 
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Bir bilgisayar programının nüshası için de elde edilebilir kılınmış kod biçiminin izinsiz dönüş
türülmesi, uyarlanması, çevirisi veya çoğaltılması, eser sahibinin münhasır haklarının ihlalini oluş
turmaktadır. 

Ancak, bağımsız yaratılmış bir programın diğer programlar ile araişlerliğinin sağlanması için 
gerekli bilginin elde edilmesinin, bir bilgisayar programının çoğaltılması ve işlenmesi anlamında, 
kod'un bu tür bir çoğaltımı ve biçiminin çevirisinin zorunlu olduğu durumlar varolabilmektedir. 

Bu yüzden sadece bu sınırlı durumlara özgü olmak üzere, bir program nüshasını kullanma hak
kına sahip olan kişi tarafından veya onun adına çoğaltma ve çeviri yapma fiillerin ifasının teamü
le uygun ve meşru olduğunun, bu yüzden hak sahibinin iznine gerek olmadığının belirtilmesi gere
kir. 

Eser sahibinin münhasır haklarına getirilen bu sınırlamanın amacı, farklı imalatçılara ait olan
ları da içine almak üzere, bir bilgisayar sisteminin tüm bileşenleri ile bağlantının mümkün kılın
ması böylece birlikte çalışabilmelerinin sağlanmasıdır. 

Eser sahibinin münhasır haklarına getirilen bu sınırlama, hak sahibinin meşru yararlarına za
rar verecek veya programdan normal yararlanma ile çelişecek şekilde kullanılmamalıdır. 

Bir bilgisayar programı sağlayıcısı, araişlerlik için gerekli bilgiyi sağlamayı reddederse, bu ka
nun hükümleri, rekabetin düzenlenmesine ilişkin başka kanun hükümlerinin uygulanmasına halel 
getirmemelidir. 

Madde 15. - 39 uncu maddede önemli bir değişiklik yapılarak, uygulamada meydana çıkan 
bir haksızlığın önlenmesi amaçlanmıştır. Şimdiye kadar, bestekârlara tanınan izinsiz besteleme 
hakkı kaldırılmış ve yazarlardan izin alma zorunluluğu bu madde ile getirilmiştir. Bestelenen yazı
lı eserlerin ortak olduğu ve her iki eser sahibinin eser üzerinde hak sahibi olduğu bu madde ile açık
lığa kavuşturulmuştur. 

Madde 16. - Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, eser sahiplerine ve hak sahiplerine, haklarını ko
ruyabilmesi için hukukî araçlar sunmaktadır. Her ne kadar hakların korunması amacıyla, devlete 
düşen belli yükümlülükler kanunda yer alıyor ise de, hakların fiilen korunması, araçların eser sa
hipleri tarafından iyi kullanılması ile mümkün olacaktır. Esas olarak, bir eserin haklarını, en iyi ese
rin kendi sahibi koruyabilir. Bu yüzden eser sahiplerine ve onların haklarını korumak için oluştu
rulan meslek birliklerine büyük görevler düşmektedir. 

Meslek birlikleri örgütlenmesi ne kadar sağlıklı, ne kadar güçlü olursa, hakların fiilen korun
ması ve karşılıklarının alınması o kadar iyi olacaktır. 

Bu yüzden meslek birliklerine ilişkin düzenlemelerin, bunlardan beklenen fonksiyonları yeri
ne getirmesi mutlaka sağlanmalıdır. Aksi takdirde, kanunla sağlanan yasal araçların kalite düzeyi 
ne kadar yüksek olursa olsun, eser sahiplerinin haklarının fiilen korunmasını zorlaştıracaktır. 

Şu anda yürürlükte bulunan kanun bu konuda bazı eksiklikleri içerdiği için meslek birlikleri 
kendilerinden beklenen fonksiyonlarını görememekte, hak sahipleri için olumsuzluklar yaratmak
tadır. 

Yürürlükteki kanun, eser gruplamasına bağlı kalarak meslek birlikleri kurulmasını öngördüğü 
için, bu gruplamanın dışında meslek birliği kurulmamaktadır. Bu türden bir yapılanmanın şu sakın
caları ortaya çıkmaktadır: 

Örneğin bilgisayar programları, ilim ve edebiyat eserleri grubunda olduğu için bilgisayar prog
ramlan eser sahipleri İLESAM altında örgütlenmek zorunda kalmaktadır. İLESAM içinde egemen 
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dan eser türü farklı olduğu için meslek birliği, bilgisayar programlarının fikrî haklarının korunma
sında gerekli çabayı göstermemektedir. Göstermek istese bile, bu alanın haklarının korunmasında 
özgün durumlar sözkonusu olduğu için, uzmanlığının bu olmaması nedeni ile haklarını gerektiği 

. gibi takip edememektedir. 
Benzer durumlar diğer eser türleri için sözkonusu olmaktadır. Bu yüzden hak izleme, her ay

rı alanın kuracağı meslek birliği tarafından yapılmalıdır. Böylece, hakların izlenmesi, etkin bir şe
kilde sağlanabilir. 

Bu türden örgütlenmeler çok fazla ayrışıp, cılız ve haklan koruyamaz zayıflıkta oluştukların
da ise, bu örgütlerin gönüllü olarak kuracakları üst kuruluşlar vasıtasıyla, üyelerinin haklarını da
ha iyi takip edebilmeleri mümkün olacaktır. 

Aynı alanda sadece bir meslek birliği kurulması, eser sahiplerinin haklarını koruyacakları meslek 
birliklerini seçmekteki özgürlüklerini yok etmekte, bu ise demokratik yaklaşım ile uyuşmamaktadır. 

Öte yandan, hakların korunması için rekabet koşullan tekelci meslek birliği yapısı nedeni ile 
yok olduğundan aynı alandaki tek meslek birliği haklan gerektiği gibi korunmamaktadır. 

Aynı alanda haklann korunması konusunda birbiri ile rekabet eden birden çok meslek birliği 
olması, rekabeti ve kalite düzeyini artıracağı için, bundan hak sahipleri kazançlı çıkacaktır. 

Fikrî haklann gelişmiş olduğu ülkelerde, genellikle aynı alanda bir meslek birliği faaliyet gös
termektedir. Ancak, bu meslek birlikleri tek olma statülerini, kanunla kendilerine sağlanan imtiyaz 
ile kazanmamışlardır. Başlangıçta aynı alanda birden fazla meslek birliği kurulmuş ve zaman için
de hakları daha iyi koruyan meslek birliği "de facto" (fiilî) standart haline gelmiştir. Şu anda yü
rürlükte bulunan kanunun tekel imtiyazını verdiği meslek birlikleri, yurt dışındaki gibi, belli süreç
ler ve kazanımları sonucu bu duruma gelmediğinden, kolay kazanılmış tekelci statü ile faaliyet gös
termektedir. 

Ülkemizde de, sağlıklı ve hak sahiplerinin haklannı gerçekten koruyabilen meslek birliklerine 
sahip olma süreci yaşanmalıdır. Ancak bu süreç sonunda hak sahiplerine kendini kanıtlamış başa
rılı meslek birlikleri fiilî bir alanda tek olma statüsüne kavuşabilecektir. Bu yüzden tasan bu süre
ci başlatan düzenlemeleri içermelidir ve aynı alanda birden fazla meslek birliğinin kurulmasına izin 
vermelidir. 

Uygulamada meydana gelen sorunlar ve haksızlıklar dikkate alınmış ve halen varolan meslek 
birliklerinin durumu yeniden incelenmiştir. Bu gün varolan dört meslek birliği yerine, bir alanda 
birden çok meslek birlikleri kurulması serbest rekabete, dolayısıyla bu birliklerin üyelerinin hakla
rını çok daha iyi izlemelerine yol açacaktır. Ayrıca aynı alanda birden fazla meslek birliği olması, 
demokratikleşme sürecine de uygundur. 

Kanunun fikrî hakların kapsamını genişletmesi, bugün varolan meslek birliklerini yetersiz kıl
mıştır. Bilgisayar alanında, komşu haklar alanında yeni meslek birlikleri gerekeceği gibi, ülkemi
zin her yerinde, özellikle ses taşıyıcısı ve video alanında yapılan faaliyetleri de izlemek için yeni 
kuruluşlar gerekli olacaktır. 

Uluslararası uygulamaya da bakılacak olursa, bu gibi kuruluşların geçen yüzyıldan beri eser 
sahipleriyle komşu hak sahipleri tarafından kurulduğu, yasal düzenlemelerin daha sonra yapıldığı 
görülecektir. Dolayısıyla, bu tasarı ile uluslararası mevzuata uyum sağlanmıştır. Bu amaçlar ile 42 
nci maddenin birinci fıkrası değiştirilerek yeniden kaleme alınmıştır. . . ' . . ' 

Bu kuruluşların serbestçe kurulması, üstlerinde hiçbir denetim olmaması anlamına gelmeme
lidir. Meslek birlikleri Kültür Bakanlığının denetimi altındadır. Bu kuruluşlar özel hukuk hüküm-
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lerine göre çalışacaklar, hakları ve hukukî statüleri tüzük ve tip statüler ile belirlenecektir. Bugün 
var olan meslek birlikleri de otomatik olarak ortadan kalkmayacak, bu kuruluşlar yeni tip statüye 
göre yeniden örgütlenip faaliyetlerine devam edeceklerdir. Böylece kültür ve sanat dünyamızda si
yasal amaçlı olarak oluşturulan tekelci yapıyı kıracak çağdaş ve özgürlükçü bir örgütlenme mode
li benimsenmiştir. Bu durumdan da en çok, eser sahipleriyle komşu hak sahipleri yararlanacaklar
dır. 

Madde 17. - 44 üncü maddenin ikinci fıkrası değiştirilerek, imalatçı ile ithalatçıların, imalat 
ve ithalat bedeli üzerinden en fazla yüzde beşlik bir miktarı Kültür Bakanlığının bir ulusal banka
da açılacak hesabına yatırılması hükmü getirilmiştir. Bakanlığın bu paranın 3/4 ünü temsil etmek
te oldukları eser sahiplerine verilmek üzere meslek birliklerine dağıtması, geri kalan 1/4 ünü ise 
fikrî haklara tecavüzün önlenmesi ve kültürel-sosyal amaçlarla kullanması öngörülmüştür. 

Tasarı her ne kadar eserlerin kişisel kullanımını eser sahiplerine meşru haklarına zarar getire
cek şekilde kullanımını engelliyor ve bu konuda sağlam düzenlemeler getiriyor olsa da, pratikte 
kişisel kullanımın bu koşullara tam olarak uyması mümkün olamayacaktır. Az da olsa kişisel kul
lanım için çoğaltma, eser sahibinin meşru hakları ile çelişir şekilde yapılacaktır. Özellikle kopya
lama araçlarının gelişmesi ve yaygın olarak ediniliyor olması ve evlerde kullanılan eserlerin kop
yalanmasının denetlenmesinin zorluğu, bu türden kopyalamanın engellenmesini olanaklı kılmaya-
caktır. 

Sadece bu durumlarda yapılan haksız kopyalamalardan kaynaklanan eser sahiplerinin kayıp
larının tazmin edilmesini sağlamak amacı ile, belirlenen medya türlerinden fon alınması uygun gö
rülmüştür. 

Belirlenen medya türleri toplumda yaygın olarak kopyalama amaçlı kullanılanlardır. Bu boş 
medyalar piyasaya sunulduğunda eserlerin haksız kopyalanması için herbiri potansiyel kopyalama 
ortamları olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden medya türlerine fon uygulanmıştır. 

Eser sahiplerinin kayıplarını karşılamak için uygulanan bu fondan elde edilecek gelirin, esâs 
olarak sahiplerine geri dönmesi ilkesi benimsenmiştir. Bu bedelin eser sahiplerine nasıl geri dön
dürüleceğinin mekanizması için de meslek birliklerine görev verilmiştir. 

Tasarıda yeni meslek birliklerinin fonksiyonları içinde batı ülkelerinde görülen "Collecting 
Society" gibi çalışmaları da öngörüldüğü için, meslek birlikleri de zaten bu yönde bir yapılanma
ya gideceklerinden, fon dağıtımı işini üstlenmeleri kuracakları yapı ile uyumlu olacaktır. 

Bilgisayar programlarının kişisel kullanımında daha özgün hükümler getirildiği için, kişisel 
kullanım için çoğaltma sözkonusu olmamaktadır. Bu yüzden tazmin edilecek bir kayıp olmadığı 
için bilgisayar programlarının dağıtımında kullanılan medya türlerine fon uygulanmamıştır. 

İkinci fıkradaki değişikliğe paralel olarak, aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürür
lükten kaldırılmıştır. 

Madde 18. - 66 ncı madde değiştirilmekte ve eser sahibine ikamet ettiği yerde tecavüzün kal
dırılması davası açma hakkı getirilmektedir. Bu daha çok Anadolu'nun çeşitli kentlerinde yaşayan 
ve büyük kentlerin üretim düzeninden uzakta ikamet etmekte olan sanatçıların zor durumları dik
kate alınarak hazırlanmıştır ve eser sahiplerine böylece yeni bir kolaylık sağlanarak korsanlığa kar
şı daha güçlü savaşabilmeleri imkânı getirilmiştir. 

Madde 19. - 67 nci maddenin dördüncü fıkrasının (2) numaralı bendinin sûn cümlesi değiştiri
lerek, mimarların manevî haklarının daha iyi korunması amaçlanmıştır. Bu değişikliğe göre, mimar
lar, projelerinin izinsiz kullanımında rayiç proje bedeli üzerinden tazminat talep edebileceklerdir. 
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Madde 20. - 68 inci madde değiştirilerek malî haklara tecavüz durumunda, eser sahibinin taz
minat talep etme hakkının üst sının yükseltilmiştir. Böylece, fikir ve sanat eserleri alanında ülke
mizde geniş çapta varolan korsanlığa karşı, eser sahibine daha geniş hak talep etme imkânı veril
miştir. 

Aynı maddede ayrıca tazminat talep hakkı olarak, tecavüzün ağırlığı ile uygun bir tazminat is
teme imkânı eser sahibine tanınmıştır. 

Madde 21. - 70 inci maddedeki hükme dayanak oluşturan Borçlar Kanununun 49 uncu mad
desi hükmü 3444 sayılı Kanunla değiştirilmiş, eski maddedeki "tecavüz edenin kusuru varsa zarar 
ve ziyan, kusur ve tecavüzün ağırlığı oranında manevî zarar adıyla bir paranın verilmesinin dava 
edilebileceğine" ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmış, hukuka aykırı bir tecavüz yeterli sayılmış
tır. Maddede bu hükme uygun olarak değişiklik yapılmıştır. 

Madde 22. - 71 inci maddenin son cümlesi değiştirilerek, verilecek ceza miktarları, günümü
zün koşullarında caydırıcı bir düzeyde artırılmıştır. Fikir ve sanat eserleri alanındaki korsanlığın 
önlenmesi açısından bu ceza artırımı zorunlu görülmüştür. 

Madde 23. - 72 nci maddenin son cümlesi değiştirilmiş ve manevî haklara olduğu gibi mad
dî haklara tecavüz durumunda da benzer oranda ceza artırımı sağlanmıştır. 

Madde 24. - 73 üncü maddenin son cümlesinin değiştirilmesi suretiyle, kasıtlı olarak işlenen 
diğer suçlar için de 71 ve 72 nci maddelerle aynı ceza miktarları öngörülmüştür. 

Bilgisayar programı eser sahiplerinin, programların izinsiz kopyalanmasını engellemek için, 
programla birlikte sağladıkları teknik aygıtların, işlevlerini görememesine, etkisiz hale getirilmesi
ne veya ortadan kaldırılmasına yarayan teknik araçların ticarî olarak elde bulundurulmasını veya 
dağıtılmasını önlemek için maddeye ayrıca hüküm eklenmiştir. 

Madde 25. - Hapis cezalarıyla ilgili en büyük yakınma, hapis cezalarının paraya çevrilmesi, 
böylece kazançlarının küçük bir bölümünü para cezası olarak veren korsan kişi ya da kuruluşların 
korsanlığa devam etmeleridir. Kanunda öngörülen cezaların caydırıcılık nitelikleri bulunmadığın
dan, bu cezalarla fikrî mülkiyet alanında korsanlık önlenememektedir. Bu yüzden hürriyeti bağla
yıcı cezaların paraya çevrilemeyeceği ve tecil edilemeyeceği hükmü getirilmiştir. 

Madde 26. - 80 inci maddede sinema eserlerinde rol alan sanatçılar için öngörülmüş olan sı
nırlı haklar daha da geliştirilmiş ve Uluslararası Roma Sözleşmesi çerçevesinde tüm icracı sanatçı
ların ve müzik yapımcıları ile radyo-televizyon kuruluşlarının komşu hakları tanınmıştır. Böylece, 
Türkiye'nin uluslararası alana uyumu açısından önemli bir adım daha atılmış ve uluslararası fikrî 
mülkiyet hukuku konusunda varolan önemli bir boşluk daha bu düzenleme ile giderilmiştir. 

Madde 27. - 81 inci madde, Türkiye'nin, uluslararası korsan ülkeler listesinde birinci sırada 
yer alması dikkate alınarak, "Fikrî haklara tecavüzün önlenmesi" başlığı altında yeni bir madde bi
çiminde düzenlenmiştir. Bu madde ile fikir ve sanat eserlerinin üretimi, dağıtımı ve satımı ile ilgi
li korsan girişimlerine karşı, hızlandırılmış bir önleme sistemi getirilmek istenmiştir. Fikir ve sanat 
eserlerinin özel bir alan olması nedeniyle böyle bir düzenleme, devlet ve yargı organlarına konu
nun önemini hatırlatması açısından yararlı görülmüştür. Ayrıca, süresiz basılı eserlerin üzerine 
Kültür Bakanlığından alınacak bandrolün yapıştırılması zorunluluğu getirilerek, korsan kitap basım 
ve dağıtımını engelleyecek düzenleme yapılmıştır. Bu bandrol uygulamasının ayrıntıları Bakanlık
ça hazırlanacak yönetmelikte düzenlenecektir. 

Madde 28. - İletişim teknolojisi alanındaki gelişmeler artık ülkeler arasındaki sınırları çoktan 
aşmıştır. Bu yüzden Kanunun koruma altına aldığı komşu haklardan yabancıların nasıl yararlana-
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cağı ve hangi durumlarda hak sahibi olacaklarının da belirtilmesi gerekir. Bu madde, Avrupa stan
dartlarına uygun olarak bu alanı düzenlemektedir. 

Yeni değişiklikle komşu haklar da Kanunla koruma altına alındığından, bu hakların koruma sü
relerinin belirtilmesi gerekmiş ve bu süre uluslararası ortamdaki eğilime uygun olarak, Roma Sözleş
mesindeki gibi 20 yıl değil de 50 yıl olarak belirlenmiştir. 

Madde 29. - Komşu haklar ilk olarak Kanunla koruma kapsamı içine alındığından daha önce 
aleniyet kazanmış eserlerin nasıl korunacağının da belirtilmesi gerekmiştir. Bu amaçla düzenlenen 
ek 2 nci madde hazırlanırken Kanunun geçici 1 inci maddesindeki hükümler gözönüne alınmış, böy
lece eser sahiplerinin haklarıyla eser sahiplerinin haklarına komşu hakların korunmasında uyum sağ
lanmıştır. 

Madde 30. - Kanuna eklenen geçici 5 inci madde ile, bugünkü meslek birliklerinin yeni düzen
lemeye uyarak yapılarını değiştirmelerine ilişkin sürecin nasıl olacağı açıklanmaktadır. 

Madde 31. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 32. - Yürütme maddesidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 8.12.1994 
Esas No.: 1/722 
Karar No.: 44 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı, 
Kültür Bakanı Timurçin Savaş'ın, Kültür ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Ko
misyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edil
miştir. 

Tasarının 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 10 uncu maddesi ile değiştirilen 5846 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin son 
fıkrasında, tasannın çerçeve 11 inci maddesiyle değiştirilen 5846 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde 
ve tasanmn çerçeve 12 nci maddesiyle değiştirilen 5846 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde yer alan 
50 yıllık koruma süreleri, Fikrî Haklar ve Fikrî Haklara İlişkin Belirli Haklann Koruma Sürelerini 
Uyumlaştıran Konseyin 29 Ekim 1993 tarih ve 93/98 EEC sayılı direktifi ile kabul edilen koruma sü-
relirinin 70 yıl olması nedeni ile paralellik sağlamak için '70 yıl" olarak değiştirilmiştir. 

Tasannın 13,14,15,16 ve 17 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasannın çerçeve 18 inci maddesi ile 5846 sayılı Kanunun 66 ncı maddesine eklenen fıkra, fık

raya açıklık getinnek ve ifade düzgünlüğünü sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

Tasanmn 19,20, 21, 22, 23 ve 24 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Tasannın çerçeve 25 inci maddesi ile 5846 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine eklenen fıkra hâ
kime takdir hakkı tanımak amacıyla tasan metninden çıkanlmışür. 

Tasannın 26 ncı maddesi 25 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Tasarının çerçeve 27 nci maddesi ile 5846 sayılı Kanunun 81 inci maddesi, çerçeve 28 inci mad
desi ile 5846 sayılı Kanunu 82 nci maddesi başlıkları ile birlikte değiştirilmektedir. Bu nedenle çer
çeve maddelere maddelerin başlıkları ile birlikte değiştirildiğine açıklık getirilmiş ve 28 inci madde
deki "50 yıllık" süreler diğer maddelere paralel olarak "70 yıl" olarak değiştirilmiş ve 26 ve 27 nci 
maddeler olarak kabul edilmiştir. 

Tasarımn 29 uncu maddesi 28, 30 uncu maddesi 29, 31 inci maddesi 30 ve 32 nci maddesi 
31 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Millî Eğitim Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Yalçın Öğütcan 

Adana 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

Üye • 
Abdülkadir Ateş 

Gaziantep 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 
Üye 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Sözcü 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 
Üye 

Cemil Erhan 
Ağrı 
Üye 

H.Orhan Er güder 
İstanbul 

Üye 
Sabri Yavuz 

Kırşehir 
Üye 

Şükrü Yürür 
- Ordu 

Kâtip 
Ali Rıza Gönül 

Aydın 
Üye 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Üye 
Cavit Kavak 

K İstanbul 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 
Üye 

Fethullah Erbaş 
Van 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 18.1.1995 

Esas No. : 1/722 
Karar No. : 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı" 
Komisyonumuzun 11.1.1995 tarihli 2 nci birleşiminde, Hükümeti temsilen Kültür Bakanı Sayın Ti-
murçin Savaş ve müşavirleri ile Adalet Bakanlığı temsilcisinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuzca önce tasarının tümü üzerindeki görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunda kısa
ca telif haklan olarak bilinen sözkonusu tasan; 5.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanununda bazı değişiklikleri kapsamaktadır. 5846 sayılı Kanunun bazı maddeleri daha önce de, 
1.11.1983 tarih ve 2936 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. Şimdi ise günün koşullanna uygun olarak 
hazırlanan tasan, özellikle yazılım endüstrisinin ve teknolojisinin çok hızlı gelişmesi ile aynca bu sa
hada bilgisayar gibi teknolojilerin ortaya çıkması ve güzel sanatlar alanındaki yeni oluşumlar, kanun
da yeni düzenlemeler yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu arada eser sahiplerinin telif haklannın korun
masındaki cezaî müeyyideler de merî kanunda çok yetersiz düzeyde olup caydıncılık özelliği kalma
mıştır. Tasan ile bu cezalarda günün koşullarına uygun hale getirilmekte, korsanlıkla mücadele konu
sunda yeni düzenlemeler yapılmaktadır. 

Bu genel açıklamalardan sonra tasarı ile; 

1. Eser sahiplerimiz uluslararası düzeyde bir korumaya sahip olacaklar, 

2. Böyle bir koruma sonucunda yazarlar, ressamlar, besteciler, bilgisayar programcıları, fikir 
emeği ile geçinmeye uğraşan tüm eser sahipleri bundan böyle eserleriyle geçinme olanağına kavuşa
caklar, 

3. Bilgisayar programları da korumaya alındığı için genç beyinlerimizden çok iyi yazılımlar or
taya çıkacak, 

4. Veri tabanlarının korunmasıyla ülkemizde yeni iş alanı olan bilgi piyasası oluşacak, 

5. Eser sahipleri yanında bazı eserlerin ortaya çıkmasında büyük katkısı olan icracı sanatçıların 
hakları da korunacak, bundan böyle hiçbir sanatçının izni olmaksızın söylediği bir şarkı, özel radyo 
ve TV lerde yayınlanmayacaktır. Plak yapımcılarının ve radyo - TV lerin ürünleri, kanun koruması 
altında olacaktır. 

6. Yasanın yürürlüğe girmesi ile ülkemizin uluslararası planda da eser sahiplerinin haklarına say
gı gösterilmediği ülkeler grubundan çıkması sağlanacak, 

7. Eser sahiplerinin haklarının çiğnenmesi durumunda, eser sahipleri, haklarını çok daha hızlı ve 
kolay arayabilecek, 

8. Potansiyel korsanlık aracı olan boş ses kaseti, video kaseti, manyetik teyp, disket, CD, bilgi
sayar disketi gibi araçlardan alınacak fon tekrar eser sahiplerine geri dönecek, 
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9. Kitaplara bandrol konularak kitap yazarlarının izin verdiği sayıdan çok çoğaltılması engellen
miş olacak, 

10. Bundan böyle her bina mimarının isminin, binanın görülebilir yerinde yer alması sağlanacak, 

11. Korsanlığı önleme yönünden etkili olacak başka bir önlem olarak da hürriyeti bağlayıcı ce
za ve ağır para cezası miktarları artırılacaktır. 

Son olarak, bu tasan ile fikir ve sanat alanındaki eserler her türlü haklanmn bütün boyutlarıyla ko
runması ülkemizdeki fikrî ve sanatsal üretimi teşvik edeceği ve artıracağı gibi mevcut eserlerin sahip
lerinin başta telif haklan olmak üzere diğer bütün haklanmn korunması da sağlanmış olacaktır. Böyle
ce diğer çağdaş dünya ülkeleri ile daha sağlıklı ve sıkı bir kültürel ve sanatsal ilişkiler kurularak bu ko
nudaki mevcut anlaşmalar ile karşılıklı sanatsal değişimler daha hızlı bir artış gösterecektir. Bu da ül
kemizin sanat ve kültür alanında dünyadaki çağdaş yerini daha da pekiştirecek ve öne çıkaracaktır. 

Komisyonumuzca; 

Tasannın tümü üzerindeki müzakereler tamamlandıktan sonra ve yukandaki fikirlerin ışığında 
tasanmn maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca; Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin görüşmelere esas alınması karar
laştırılmıştır. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 1 inci maddesi; 

Fikrî hukukta, yapılar mimarlık eseri, mimarlığa ait maketler, projeler, planlar ise ilim ve edebi
yat eseri sayılır. Dolayısıyla tasannın 2 nci maddesiyle değiştirilen kanunun 4 üncü maddesinin 3 ün
cü bendinde yer alan "mimarî tasanmlar, iç mimarlık düzenlemeleri, endüstri, çevre ve sahne tasanm-
lan" ifadesi yanlış maddeye konulmuştur. Bu ifadenin yeri, ilim ve edebiyat eserlerinin sayıldığı 2 nci 
maddenin 3 üncü bendi olmalıdır. Bu yüzden, sözkonusu ifade yeniden düzenlenerek, kanunun 2 nci 
maddesinin 3 üncü bendine eklenmesi, 4 üncü maddenin 3 üncü bendinin de "mimarlık eserleri" ola
rak düzeltilmesi, 

Amacıyla, yeniden düzenlenmiş olup, madde değişik bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 2 nci maddesi ile 5846 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desinde değişiklik yapılmaktadır. 4 üncü maddenin 3 üncü bendi mimarlık "eserleri" olarak yeniden 
düzenlenmiş olup madde değişik bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca da uygun görüle
rek aynen kabul edilmiştir. . 

Adalet Komisyonununun kabul ettiği metnin 4 üncü maddesinin birinci paragrafı "Bir eserin sa
hibi onu meydana getirendir" şeklinde değiştirilmiş, aynca bu maddeye; 

Tasan ile her ne kadar sinema eserinin sahibi olarak yönetmen, senaryo yazan ve özgün müzik 
bestecisini göstermişse de, sinema eserleri sanat ürünü olmalan yanında ticarî bir mal niteliği de taşı-
dıklanndan, aynca filmler ancak yapımcısı tarafından ticarî dolaşıma konulduğundan, bunun için de 
filmlerin çoğaltılması temsili, gösterilmesi gibi işlemlerin yapılması gerektiğinden, sinema eseri sa
hiplerinin bu gibi işlemlere itiraz etmemeleri gerekmektedir. Bu sebeple Bern sözleşmesinde de yer 
alan yeni bir hükmün eklenmesi sağlanmıştır. 
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4 üncü madde değişik bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 5 ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca da uygun 

görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 7 nci maddesi; 
Kanunun 17 nci maddesine eklenen fıkrada yer alan "retrospektif' teriminin Türkçe olmama

sı dolayısıyla yeterince açıklayıcı olmayacağı göz önüne alınarak bu terimin Türkçe karşılığının 
madde metninde yer almasının daha doğru olacağı gerekçesiyle yeniden düzenlenmiş olup, madde 
değişik bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 8 inci maddesi Komisyonumuzca da uygun görüle
rek aynen kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 9 uncu maddesi; 
Eser sahibinin izniyle yurt dışında çoğaltılan nüshaları ithal edilmesini eser sahibinin iznine 

bağlayan ithal hakkı, ülke kültürü açısından yararlı görülmediğinden, tasarıda yer almamıştır. An
cak eser sahibinin haklarını haleldar ettiğinden ve korsanlığı ilgilendirdiğinden, "Korsanlık ithali" 
denen bu ithalin yasaklanması amacıyla maddenin 1 inci fıkrası yeniden düzenlenmiş olup, madde 
değişik bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 10 uncu maddesi; 
Kanunun 27 nci maddesinin son fıkrasındaki koruma süresi 70 yıla çıkarılmış, ancak ilk üç fık

radaki koruma sürelerinin sehven 50 yıl olarak kaldığı anlaşılmıştır. Bütün koruma sürelerinin ay
nı olması gerektiğinden maddenin ilk Uç fıkrasındaki sürelerin de 70 yıla çıkarılması amacıyla ye
niden düzenlenmiş olup, madde değişik bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 11, 12 ve 13 üncü maddeleri Komisyonumuzca da 
uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 14 üncü maddesi ile kanunun 38 inci maddesinde 
değişiklik yapılmaktadır. Ancak 38 inci maddenin 1 inci paragrafıyla diğer paragraflar arasındaki 
uyumu sağlamak, çelişki izlenimini ortadan kaldırmak ve uygulamada tereddüte yol açılmaması 
için 1 inci paragrafındaki son hüküm madde metninden çıkarılmış olup, madde değişik bu şekliyle 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 15 inci maddesi Komisyonumuzca da uygun görü
lerek aynen kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 16 ncı maddesi ile 5846 sayılı Kanunun 42 nci mad
desinde değişiklik yapılmaktadır. Bu maddede "Alan tespitinin tüzüğe bırakılması ve belirlenen her 
alanda birden fazla birliğin kurulmamasını" teminen madde yeniden düzenlenmiş olup, madde de
ğişik bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca; 5846 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin 7 ve 10 uncu fıkralarının madde 
metninden çıkarılmasını ve aynı maddenin 9 uncu fıkrasındaki "ücret ödemezler" ibaresinin "ücret 
öderler" şeklinde değiştirilmesini sağlayan ve tasarıya 17 nci madde ile düzenlenen yeni bir mad
denin ilavesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 17 nci maddesinin 2 nci paragrafına "bilgisayar dis
ketleri" ibaresi eklenerek yeniden düzenlenmiş olup, madde değişik bu şekliyle ve 18 inci madde 
olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 18 inci maddesi Komisyonumuzca da uygun görü
lerek ve 19 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 19 uncu maddesi 4 üncü fıkrası 2 nci bendi yeni
den düzenlenmiş olup, madde değişik bu şekliyle ve 20 nci madde olarak Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. ; 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 20, 21 ve 22 nci maddeleri Komisyonumuzca da 
uygun görülerek ve 21, 22 ve 23 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 23 üncü maddesi; 

"Malî haklara tecavüz" başlığını taşıyan 72 nci madde, malî hakları saymıştır. Eser sahibine 
"korsanlık ithali"ni yasaklama hakkı da tanındığından, bu hakkın da bu maddede sayılması ama
cıyla maddeye fıkra eklenmiş olup, madde değişik bu şekliyle ve 24 üncü madde olarak Komisyo
numuzca kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 24 üncü maddesi; 

Tasarıdaki diğer bütün cezaların artırılmasına paralel olarak bu maddedeki cezaların artırılma
sı amacıyla yeniden düzenlenmiş olup, madde değişik bu şekliyle ve 25 inci madde olarak Komis
yonumuzca kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 25 inci maddesiyle yapımcının komşu haklan dü
zenlenmektedir. Maddenin 5 inci paragrafı hem içeriği hem de madde metnindeki yeri değiştirile
rek yeniden düzenlenip, 7 nci fıkra olarak madde metnine eklenmiş, maddenin 6 ncı paragrafına 
eser sahibinin "korsanlık ithalF'ni yasaklama hakkına paralel olarak yapımcıya da bu hakkı tanıyan 
bir cümle eklenmiş, yine aynı maddenin 8 inci paragrafında yer alan hüküm kanunun 15 inci mad
desinde yer aldığından tekerrürü önlemek için madde metninden çıkarılmış; madde değişik bu şek
liyle ve 26 ncı madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 26 ncı maddesiyle 5846 sayılı Kanunun 81 inci 
maddesi düzenlenmektedir. Komisyonumuzca bu maddenin 3 üncü paragrafındaki "Hak İzleme 
Kuruluşu" ibaresi "Meslek Birliği" ibaresi olarak değiştirilmiş olup, madde değişik bu şekliyle ve 
27 nci madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 27 ve 28 inci maddeleri Komisyonumuzca da uy
gun görülerek ve 28 ve 29 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıya; "Komşu haklara" ilişkin düzenlemeler kanunda ilk defa yer aldığından bu haklara 
ilişkin esasların yönetmelik ile düzenlenmesini amaçlayan 30 uncu çerçeve maddesiyle ek madde 
3'ün eklenmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin 29 uncu maddesindeki 6 aylık süreler bir yıl olarak 
değiştirilmiş, madde değişik bu şekliyle ve 31 inci madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiş
tir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 30 ve 31 inci mad
deleri Komisyonumuzca da uygun görülerek ve 32 ve 33 üncü maddeler olarak aynen kabul edil
miştir. 

Komisyonumuzca; Meclis İçtüzüğünün 53 üncü maddesi 2 nci fıkrasına istinaden, konunun 
önemine binaen tasarının genel kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 
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Başkan 

Nurettin Tokdemir 
Hatay 

Üye 

Ethem Kelekçi 
Afyon 
Üye 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Üye 

Mustafa Baş 
istanbul 

Başkanvekil 
Ahmet Kabil 

Rize 

Üye 

Salman Kaya 
Ankara 

Üye 

Cafer Sadık Keseroğlu 
Sinop 

Üye 
ismail Kalkandelen 

Kocaeli 

Üye 

Baki Durmaz 
Afyon 

Üye 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Üye 

Ali İbrahim Tutu 

Erzincan 
Üye 

Atilla Hun 
Kars 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 2 nci mad
desinin (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"I . Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen 
bilgisayar programlan ve bir sonraki aşamada program.sonucu doğurması koşuluyla bunların ha
zırlık tasarımları;" 

"Arayüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bilgisayar programının 
herhangi bir öğesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar." 

MADDE 2. - 5864 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 4. - Güzel sanat eserleri, estetik değere sahip olan; 

1. Yağlı ve suluboya tablolar, her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar 
ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle 
çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafi, 

2. Heykeller, kabartmalar ve oymalar, 
3. Mimarî tasarımlar, iç mimarlık düzenlemeleri, endüstri, çevre ve sahne tasarımları, 
4. El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile tekstil, moda ta

sarımları, 
5. Fotografık eserler ve slaytlar, -

6. Grafik eserler, 
7. Karikatür eserleri, 
8. Her türlü tiplemelerdir. 
Plastik sanat eserleriyle, fotoğraflar, haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, maketler, ta

sarımlar ve benzeri eserlerin endüstriyel model ve resim olarak kullanılması, düşünce ve sanat eser
leri olmak sıfatlarını etkilemez." . 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanununun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi MADDE 1.-5.12.1951 tarihli ve 5846 sa-
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. yılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 2 nci 

maddesinin ve 3 numaralı bendleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

1. Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade 
olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen 
bilgisayar programları ve bir sonraki aşama da 
program sonucu doğurması koşuluyla bunların 
hazırlık tasarımları, 

3. Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik 
ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi 
haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, 
coğrafya ve topoğrafya'ya ait maket ve benzer
leri, herçeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve 
projeleri, mimarî maketler, endüstri, çevre ve 
sahne tasarım ve projeleri. 

Arayüzüne temel oluşturan düşünce ve il
keleri de içine almak üzere, bir bilgisayar prog
ramının herhangi bir öğesine temel oluşturan 
düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi MADDE 2. - 5846 sayılı Kanunun 4 üncü 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. - Güzel sanat eserleri, estetik de
ğere sahip olan; 

1. Yağlı ve suluboya tablolar; her türlü re
simler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazı
lar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya ben-
zeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer mad
delerle çizilen veya tespit edilen eserler, kalig
rafi, serigrafı, 

2. Heykeller, kabartmalar ve oymalar, 
3. Mimarlık eserleri, 
4. El işleri ve küçük sanat eserleri, min

yatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile tekstil, 
moda tasarımları, 

ADALET KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 

İlişkin Kanun Tasarısı 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. - 5846 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklen
miştir. 

"10. Bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlenmesi veya herhangi bir değişim yapıl
ması." 

"11. Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip der
lenmesi sonucu ortaya çıkan veri tabanları. (Ancak, burada sağlanan koruma, veri tabanı içinde bu
lunan veri ve materyalin korunması için genişletilemez.)" 

MADDE 4. - 5846 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 8. - Bir eserin sahibi, onu yaratandır. 
Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça; memur, hizmetli 

ve işçilerin işlerini görürken yarattıkları eserlerin malî hak sahipleri, bunları çalıştıran veya tayin 
edenlerdir. Tüzel kişilerin uzuvları hakkında da bu kural uygulanır. 

Bir işlenmenin sahibi asıl eser sahibi, hakları mahfuz kalmak şartıyla, onu işleyendir. 
Bir eserin yapımcısı veya yayımlayıcısı, ancak eserin yaratıcısı ile yapacağı sözleşmeye göre 

malî hakları kullanabilir. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

, (Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

5. Fotoğrafik eserler ve slaytlar, 

6. Grafik eserler, 

7. Karikatür eserleri, 

8. Her türlü tiplemelerdir. 

Krokiler, resimler, maketler, tasarımlar ve 
benzeri 'eserlerin endüstriyel model ve resim 
olarak kullanılması, düşünce ve sanat eserleri 
olmak sıfatlarını etkilemez. 

MADDE 3. - 5846 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler 
eklenmiştir. 

10. Bir bilgisayar programının uyarlanma
sı, düzenlenmesi veya herhangi bir değişim ya
pılması. 

11. Belli bir maksada göre ve hususi bir 
plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip 
derlenmesi sonucu ortaya çıkan veri tabanları. 
(Ancak, burada sağlanan koruma, veri tabanı 
içinde bulunan veri ve materyalin korunması 
için genişletilemez.) 

MADDE 4. - 5846 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8. - Bir eserin sahibi, onu meydana 
getirendir. 

Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin 
mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça, memur, hiz
metli ye işçilerin işlerini görürken meydana ge
tirdikleri eserlerin malî hak sahipleri bunları ça
lıştıran veya tayin edenlerdir. Tüzel kişilerin 
uzuvları hakkında da bu kural uygulanır. 

Bir işlenmenin sahibi, asıl eser sahibinin 
hakları mahfuz kalmak şartıyla, onu işleyendir. 

Bir eserin yapımcısı veya yayımlayıcısı, 
ancak eserin sahibi ile yapacağı sözleşmeye gö
re malî hakları kullanabilir. 

Sinematografik eserlerde; yönetmen, özgün 
müzik bestecisi ve senaryo yazarı, eserin birlik
te sahibidirler. Eserin birlikte sahipleri, malî 
haklan, yapacakları bir sözleşmeyle ve uygun 
bir bedel karşılığında yapımcıya devredebilirler. 

Sinematografik eserin birlikte sahipleri 
malî haklarını devrettikten sonra, aksine ya da 
özel bir hüküm bulunmadığı taktirde yapımcı 
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(Hükümctin Teklif Ettiği Metin) 
Sinematografik eserlerde; yönetmen, özgün müzik bestecisi ve senaryo yazarı, eserin birlikte 

sahibidirler. Eserin birlikte sahipleri, malî haklan, yapacakları bir sözleşmeyle ve uygun bir bedel 
karşılığında yapımcıya devredebilirler." 

MADDE 5. - 5846 sayılf Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. , ' £ * - . • 

"Umumî yerlerde veya radyo-televizyon aracılığı ile verilen konferans ve temsillerde, riıutad 
şekilde eser sahibi olarak tanıtılan kimse o eserin sahibi sayılır; meğer ki, birinci fıkradaki karine 
yoluyla diğer bir kimse eser sahibi sayılsın." 

MADDE 6. - 5846 sayılı Kanunun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir 
"Eser niteliğindeki mimarî yapılarda, yazılı istem üzerine eserin görülen bir yerine, dayanıklı 

malzeme ile silinmeyecek biçimde eser sahibinin adı yazılır." 

MADDE 7. - 5846 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Aslın maliki, eser sahibinin şeref veya itibarını düşürmemek şartıyla, o eser üzerinde kanun 
çerçevesinde dilediği gibi tasarruf edebilir. Ancak eseri bozamaz ve yok edemez ve eser sahibinin 
haklarına zarar veremez." 

"Eserin tek ve özgün olması durumunda eser sahibi, retrospektif çalışma ve sergilerde kullan
mak amacıyla, koruma şartlannı yerine getirerek iade edilmek üzere eseri isteyebilir." 

MADDE 8. - 5846 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 22. - Bir eserin aslını veya işlenmelerini kısmen ya da tamamen çoğaltma hakkı, mün

hasıran eser sahibine aittir. ' 
Eserlerin aslından ikinci bir kopyasının çıkarılması ya da eserin işaret, ses ve görüntü nakil ve 

tekrarına yarayan, bilinen ya da ileride geliştirilecek olan her türlü araca kayıt edilmesi, her türlü 
ses ve müzik kayıüan ile mimarlık eserlerine ait plan, proje ve krokilerin uygulanması da çoğalt
ma sayılır. Aynı kural, kabartma ve delikli kalıplar hakkında da geçerlidir. 

Çoğaltma hakkı, bilgisayar programının geçici çoğaltılmasını gerektirdiği ölçüde, programın 
yüklenmesi, görüntülenmesi, çalıştırılması, iletilmesi ve depolanması fiillerini de kapsar." 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. - Tasarının 8 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
tarafından eserin çoğaltımına, dağıtımına, 
kamuya arzına, kablolu iletimine, televizyon ya 
da başka araçlarla yayınma, alt yazı yazılmasına 
ya da dublajına itiraz edemezler. 

MADDE 5. - 5846 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Umumî yerlerde veya radyo-televizyon 
aracılığı ile verilen konferans ve temsillerde, 
mutad şekilde eser sahibi olarak .tanıtılan kimse 
o eserin sahibi sayılır, meğer ki, birinci fıkrada
ki karine yoluyla diğer bir kimse eser sahibi sa
yılsın. 

MADDE 6. - 5846 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Eser niteliğindeki mimarî yapılarda, yazılı 
istem üzerine eserin görülen bir yerine, dayanık
lı malzeme ile silinmeyecek biçimde eser sahi
binin adı yazılır. 

MADDE 7. - 5846 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin ikinci-fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

Aslın maliki, eser sahibinin şeref veya iti
barını düşürmemek şartıyla, o eser üzerinde ka
nun çerçevesinde dilediği gibi tasarruf edebilir. 
Ancak eseri bozamaz ve yok edemez ve eser sa
hibinin haklarına zarar veremez. 

Eserin tek ve özgün olması durumunda eser 
sahibi, kendisine ait tüm dönemleri kapsayan 
çalışma ve sergilerde kullanmak amacıyla, ko
ruma şartlarını yerine getirerek iade edilmek 
üzere eseri isteyebilir. 

MADDE 8. - 5846 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 22. - Bir eserin aslını veya işlenme
lerini kısmen ya da tamamen çoğaltma hakkı, 
münhasıran eser sahibine aittir. 

Eserlerin aslından ikinci bir kopyasının çı
karılması ya da eserin işaret, ses ve görüntü na
kil ve tekrarına yarayan, bilinen ya da ileride ge
liştirilecek olan her türlü araca kayıt edilmesi, 
her türlü ses ve müzik kayıtları ile mimarlık 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 9. - 5846 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 23. - Bir eseri, onun aslından veya işlenmesinden çoğaltma ile elde edilmiş nüshala

rını dağıtmak, kiralamak veya satışa çıkarmak ya da herhangi bir biçimde ticaret konusu yapmak 
ve bu yoldan faydalanma hakkı yalnızca eser sahibinindir. Yurt dışında çoğaltılmış kopyaların yurt 
içine getirilmesi durumunda, eseri yayma ve faydalanma hakkı eser sahibinindir. 

Eserin bir kopyasının, hak sahibinin yayma hakkını kullanması sonucu mülkiyeti devredilerek 
Türkiye'de ilk satışı ya da dağıtımı yapıldıktan sonra bunların yayımı, o kopyanın ilaveten kirala
ma ve kamuya ödünç verme hakkı dışında eser sahibine tanınan yayma hakkını ihlal etmez." 

MADDE 10. - 5846 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"İlk eser sahibi tüzel kişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 50 yıldır." 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. - Tasarının 9 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. - 5846 sayılı Kanunun 27 
nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"İlk eser sahibi tüzel kişi ise, koruma sü
resi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır." 

(Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

eserlerine ait plan, proje ve krokilerin uygulan
ması da çoğaltma sayılır. Aynı kural, kabartma 
ve delikli kalıplar hakkında da geçerlidir. 

Çoğaltma hakkı, bilgisayar programının 
geçici çoğaltmasını gerektirdiği ölçüde, progra
mın yüklenmesi, görüntülenmesi, çalıştırılması, 
iletilmesi ve depolanması fiillerim de kapsar. 

MADDE 9. - 5846 sayılı Kanunun 23 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 23. - Bir eseri, onun aslından veya 
işlenmesinden çoğaltma ile elde edilmiş 
nüshalarını dağıtmak, kiralamak veya satışa 
çıkarmak ya da herhangi bir biçimde ticaret 
konusu yapmak ve bu yoldan faydalanma hakkı 
yalnızca eser sahibinindir. Yurt dışında 
çoğaltılmış kopyaların yurt içine getirilmesi 
durumunda, eseri yayma ve faydalanma hakkı 
eser sahibinindir. Kendi izni olmadan yapılan 
nüshaların ithalini yasaklama hakkı münhasıran 
eser sahibine aittir. 

Eserin bir kopyasının, hak sahibinin yayma 
hakkını kullanması sonucu mülkiyeti devredile
rek Türkiye'de ilk satışı ya da dağıtımı yapıldık
tan sonra bunların yayımı, o kopyanın ilaveten 
kiralama ve kamuya ödünç verme hakkı dışında 
eser sahibine tanınan yayma hakkını ihlal et
mez. 

MADDE 10. - 5846 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı 
müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam 
eder; 

Sahibinin ölümünden sonra alenileşen eser
lerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 
yıldır. 

12 nci maddenin birinci fıkrasındaki 
hallerde koruma süresi, eserin aleniyet tarihin
den sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu 
sürenin bitmesinden önce adını .açıklamış 
bulunsun. 

İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi 
aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 1 1 . - 5846 sayılı Kanunun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 28. - İlk defa Türkçe'den başka bir dilde yayınlanmış olan bir ilim ve edebiyat eseri, 

yayımlandığı tarihten itibaren 50 yıl içinde eser sahibi veya onun izniyle bir başka kişi tarafından 
Türkçe çevirisi yapılarak yayımlanmamış ise, 50 yılın geçmesi ile Türkçe'ye çevrilebilir." 

MADDE 12. - 5846 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 29. - El işleri, küçük sanat eserleri, fotoğraf ve sinema eserleri için koruma süresi, 

aleniyet tarihinden itibaren 50 yıldır." 

MADDE 13. - 5846 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ek
lenmiştir. 

"Ancak bu serbestlik, hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar verir 
veya eserden normal yararlanma ile çelişir şekilde kullanılamaz." 

MADDE 14. - 5846 sayılı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 38. - Bütün fikir ve sanat eserlerinin, yayımlanma veya kâr amacı güdülmeksizin şah
sen kullanmaya mahsus çoğaltılmasi mümkündür. Ancak, bu çoğaltma hak sahibinin meşru men
faatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz. 
Film şeridine kaydedilmiş sinema filmleri ve bilgisayar programları hakkında bu hüküm uygulan
maz. 

Şu kadar ki, güzel sanat eserlerine ilişkin plan ve projelerle krokileri icra ve tatbik, mimarlık 
eserlerini ise taklit yoluyla inşa, ancak eser sahibinin müsaadesiyle olur. 

Herkes birinci fıkradaki şartlar altında musiki, ilim ve edebiyat eserlerini işleyebileceği gibi 
başkasına da işletebilir. 

Sözleşmede belirleyici hükümlerinin yokluğu durumunda, hata düzeltme de dahil, bilgisayar 
programının düşünüldüğü amaca uygun kullanımı için gerekli olduğu durumda, bilgisayar'progra
mının onu hukukî yollardan edinen kişi tarafından çoğaltılması ve işlenmesi serbesttir. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 11. - 5846 sayılı Kanunun 28 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 28. - İlk defa Türkçe'den başka 
bir dilde yayınlanmış olan bir ilim ve edebiyat 
eseri, yayımlandığı tarihten itibaren 70 yıl 
içinde eser sahibi veya onun izniyle bir başka 
kişi tarafından, Türkçe çevirisi yapılarak ya
yımlanmamış ise, 70 yılın geçmesi ile Türk
çe'ye çevrilebilir." 

MADDE 12. - 5846 sayılı Kanunun 29 un
cu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 29. - El işleri, küçük sanat eser
leri, fotoğraf ve sinema eserleri için koruma 
süresi, aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır." 

MADDE 13. - Tasarının 13 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. - Tasarının 14 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 1 1 . - 5846 sayılı Kanunun 28 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 28. - İlk defa Türkçe'den başka bir 
dilde yayınlanmış olan bir ilim ve edebiyat ese
ri, yayımlandığı tarihten itibaren 70 yıl içinde 
eser sahibi veya onun izniyle bir başka kişi tara
fından, Türkçe çevirisi yapılarak yayımlanma
mış ise, 70 yılın geçmesi ile Türkçe'ye çevrile
bilir. 

MADDE 12. - 5846 sayılı Kanunun 29 un
cu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 29. - El işleri, küçük sanat eserleri, 
fotoğraf ve sinema eserleri için koruma süresi, 
aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır. 

MADDE 13. - 5846 sayılı Kanunun 34 ün
cü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Yayımlanmış musikî, ilim ve edebiyat eser
lerinden ve alenileşmiş güzel sanat eserlerinden, 
maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilin de 
iktibaslar yapılmak suretiyle, hal ve vaziyetin
den eğitim ve öğretim gayesine tahsis edildiği 
anlaşılan seçme ve toplama eserler vücuda geti
rilmesi serbesttir. 2 nci maddenin üçüncü ben
dinde ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının bi
rinci ve beşinci bentlerinde gösterilen neviden 
eserler, ancak seçme ve toplama eserin münde-
recatını aydınlatmak üzere iktibas edilebilir. 
Ancak bu serbestlik, hak sahibinin meşru men
faatlerine haklı bir sebep olmadan zarar verir 
veya eserden normal yararlanma ile çelişir şekil
de kullanılamaz. 

MADDE 14. - 5846 sayılı Kanunun 38 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 38. - Bütün fikir ve sanat eserleri
nin, yayımlanma veya kâr amacı güdülmeksizin 
şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması müm
kündür. Ancak, bu çoğaltma hak sahibinin meş
ru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar 
veremez ya da eserden normal yararlanmaya ay
kırı olamaz. 

Herkes birinci ve ikinci fıkralardaki şartlar 
altında musiki, ilim ve edebiyat eserlerini işle
yebileceği gibi başkasına da işletebilir. 
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Bilgisayar programını yasal yollardan edinen kişinin programı yüklemesi, çalıştırması ve ha
taları düzeltmesi sözleşme ile önlenemez. Bilgisayar programının kullanımı için gerekli olduğu sü
rece, bilgisayar programını kullanma hakkına sahip kişinin bir adet yedekleme kopyası yapması 
sözleşme ile önlenemez. 

Bilgisayar programının kullanım hakkına sahip kişinin yapmaya hak kazandığı bilgisayar 
programının yüklenmesi, görüntülenmesi, çalıştırılması, iletilmesi veya depolanması, fiillerini ifa 
ettiği sırada, bilgisayar programının herhangi bir öğesi altında yatan düşünce ve ilkeleri belirlemek 
amacı ile, programın işleyişini gözlemlemesi, tetkik etmesi ve sınaması serbesttir. 

Bağımsız yaratılmış bir bilgisayar programı ile diğer programların araişl eri iğini gerçekleştir
mek üzere gerekli bilgileri elde etmek için, bilgisayar programının çoğaltılması veya işlenmesi an
lamında kod'un çoğaltılmasının ve kod formunun çevirisinin de zorunlu olduğu durumlarda bu fi
illerin ifası aşağıdaki şartların karşılanması halinde serbesttir. 

1. Bu fiillerin, ruhsat sahibi veya bir bilgisayar programının kopyasını kullanma hakkı sahibi 
diğer bir kişi tarafından veya onların adına bunu yapmaya yetkili kişi tarafından ifa edilmesi, 

2. Araişlerliği gerçekleştirmek için gerekli bilginin, (1) numaralı bentte belirtilen kişilerin kul
lanımlarına sunulmaması, 

3. Bu fiillerin, araişlerliği gerçekleştirmek için gereken program parçaları ile sınırlı olması. 

Yukarıdaki fıkra hükümleri, bu fıkra hükümlerinin uygulanması ile elde edilen bilgilerin; 

1. Bağımsız yaratılmış bilgisayar programının araişlerliğini gerçekleştirmenin dışında diğer 
amaçlar için kullanılmasına, 

2. - Bağımsız yaratılmış bilgisayar programının araişlerliği için gerekli olduğu durumlar dı
şında başkalarına verilmesine, 

3. İfade ediliş bakımından esastan benzer bir bilgisayar programının geliştirilmesi, üretilmesi 
veya pazarlanması veya fikri hakları ihlal eden herhangi diğer bir fiil için kullanılmasına, 

İzin vermez. 

Yedinci ve sekizinci fıkra hükümleri, programdan normal yararlanma ile çelişir veya hak sa
hibinin meşru yararlarına makul olmayan müdahale eder şekilde kullanılmasına izin verecek tarz
da yorumlanamaz." 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Nüshalar üzerine bir kayıtla menedilmiş ol
madıkça yayımlanmış bir eserin ücret mukabi
linde kiralanması caizdir. 

Sözleşmede belirleyici hükümlerinin yok
luğu durumunda, hata düzeltme de dahil, bilgi
sayar programımn düşünüldüğü amaca uygun 
kullanımı için gerekli olduğu durumda, bilgisa
yar programının onu hukukî yollardan edinen 
kişi tarafından çoğaltılması ve işlenmesi ser
besttir. 

Bilgisayar programını yasal yollardan edi
nen kişinin programı yüklemesi, çalıştırılması 
ve hataları düzeltmesi sözleşme ile önlenemez. 
Bilgisayar programının kullanımı için gerekli 
olduğu sürece, bilgisayar programını kullanma 
hakkına sahip kişinin bir adet yedekleme kopya
sı yapması sözleşme ile önlenemez. 

Bilgisayar programının kullanım hakkına 
sahip kişinin yapmaya hak kazandığı bilgisayar 
programının yüklenmesi, görüntülenmesi, çalış
tırılması, iletilmesi veya depolanması fiillerini 
ifa ettiği sırada, bilgisayar programının herhan
gi bir öğesi altında yatan düşünce ve ilkeleri be
lirlemek amacı ile, programın işleyişini gözlem
lemesi, tetkik etmesi ve sınaması serbesttir. 

Bağımsız yaratılmış bir bilgisayar progra
mı ile diğer programların ara işlerliğini gerçek
leştirmek üzere gerekli bilgileri elde etmek için, 
bilgisayar programının çoğaltılması ve işlenme
si anlamında kod'un çoğaltılmasının ve kod for
munun çevirisinin de zorunlu olduğu durumlar
da, bu fiillerin ifası aşağıdaki şartların karşılan
ması halinde serbesttir : 

1. Bu fiillerin, ruhsat sahibi veya bir bil
gisayar programının kopyasını kullanma hakkı 
sahibi diğer bir kişi tarafından veya onların 

. adına bunu yapmaya yetkili kişi tarafından ifa 
edilmesi, 

2. Araişlerliği gerçekleştirmek için gerekli 
bilginin, (1) numaralı bentte belirtilen kişilerin 
kullanımlarına sunulmaması, 

3. Bu fiillerin araişlerliği gerçekleştirmek 
için gereken program parçaları ile sınırlı olması. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 771) 



- 2 8 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 15. - 5846 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 
"Madde 39. - Bir edebiyat eseri, ancak eser sahibinin yazılı izniyle müzik eserinde kullanıla

bilir. 

Herhangi bir müzik eserinde kullanılan her türden güfte, libretto ve benzeri ederler bestelendi
ğinde, ortak eser kayıt, tescil ve ticarî dolaşıma konulmadan önce bu izin her aşamada belgelendi
rilir ve hak sahipleri ile diğer ilgililer tarafından denetlenir. 

Güftelerin, konser ve radyo-televizyon programlarına konularak parasız dağıtılması ve ses ta
şıyıcılarının üstünde veya bununla birlikte verilmek üzere bastınlması mümkündür. Bu imkânlar
dan yararlanan kimse, edebiyat eserinin ve eser sahibinin adını belirtmek zorundadır." 

MADDE 16. - 5846 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Eser sahipleri ile komşu hak sahipleri, üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve mevzuatın ön
gördüğü esas ve usuller içinde bu Kanun ile tanınmış haklarının takibini, alınacak ücretlerin tahsi
lini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere, Kültür Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca onaylanan tüzük ve tip statülere uygun olarak, meslek birlikleri kurabilirler. Aynı alanda 
birden fazla meslek birliği kurulabilir. <Her birlik ihtiyaçlar doğrultusunda şubeler açarak çalışabi
lir. 

Meslek birlikleri, Kültür Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca onaylanan tip statüye 
uygun olarak bir üst kuruluş kurabilirler." 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 15.-Tasarının 15 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. - Tasarının 16 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yukarıdaki fıkra hükümleri, onun uygulan
ması ile elde edilen bilgilerin; 

1. Bağımsız yaratılmış bilgisayar programı
nın araişlerliğini gerçekleştirmenin dışında di
ğer amaçlar için kullanılmasına, 

2. Bağımsız yaratılmış bilgisayar programı
nın araişlerliği için gerekli olduğu durumlar dı
şında başkalarına verilmesine, 

3. İfade ediliş bakımından esastan benzer 
bir bilgisayar programının geliştirilmesi, üretil
mesi veya pazarlanması veya fikri hakları ihlal 
eden herhangi diğer bir fiil için kullanılmasına, 

izin verilmez. 
Yedinci ve sekizinci fıkra hükümleri, prog

ramdan normal yararlanma ile çelişir veya hak 
sahibinin meşru yararlarına makul olmayan mü
dahale eder şekilde kullanılmasına izin verecek 
tarzda yorumlanamaz. 

MADDE 15. - 5846 sayılı Kanunun 39 un
cu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 39. - Bir edebiyat eseri, ancak eser 
sahibinin yazılı izniyle müzik eserinde 
kullanılabilir. 

Herhangi bir müzik eserinde kullanılan her 
türden güfte, libretto ve benzeri eserler beste
lendiğinde, ortak eser kayıt, tescil ve ticarî 
dolaşıma konulmadan önce bu izin her aşamada 
belgelendirilir ve hak sahipleri ile diğer ilgililer 
tarafından denetlenir. 

Güftelerin, konser ve radyo-televizyon pro
gramlarına konularak parasız dağıtılması ve ses 
taşıyıcılarının üstünde veya bunlarla birlikte 
verilmek üzere bastırılması mümkündür. Bu 
imkânlardan yararlanan kimse, edebiyat 
eserinin ve eser sahibinin adını belirtmek zorun
dadır. 

MADDE 16. - 5846 sayılı Kanunun 42 nci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Eser sahipleri ile komşu hak sahipleri, 
üyelerinin ortak-çıkarlarını korumak ve mevzu
atın öngördüğü esas ve usuller içinde bu kanun 
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ile tanınmış haklarının takibini, alınacak Ücret
lerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını 
sağlamak üzere, Kültür Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan tüzük 
ve tip statülere uygun olarak, meslek birlikleri 
kurabilirler. Alan tespiti tüzük ile belirlenir. 
Her alanda birden fazla meslek birliği kurula
maz. Her birlik ihtiyaçlar doğrultusunda şube
ler açarak çalışabilir. 

Meslek birlikleri; Kültür Bakanlığınca 
hazırlanarak Bakanlar Kurulunca onaylanan 
tip statüye uygun olarak bir üst kuruluş kura
bilirler. 

MADDE 17. - 5846 Sayılı Kanunun 43 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 43. - Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu; radyo ve televizyonla yapacağı ya
yınlarda faydalanacağı Türk veya yabancı uy
ruklu yazar, besteci ve diğer eser sahiplerini 
tespit şekli ne olursa olsun, umuma arzedimiş 
ve koruma süresi dolmamış bütün eserlerini, 

v eser sahiplerinin, malî hak sahiplerinin ve 
meslek birliklerinin iznini almaksızın; 

1. Sesli ve görüntülü yayınlarda kullan
ma, 

2. Radyo ve televizyon program teknikle
rinin gerektirdiği ve eserin özünü bozmayan 
her türlü işlemlere tabi tutmak, 

3. Uygun bulunacak sanatçı veya sanatçı
lara icra ettirme, 

4. Sesli ve görüntülü yayınlarda kullanma 
ve eğitim ve kültür kurumları ile yabancı rad
yo ve televizyon kuruluşlarına gönderilmek 
üzere her türlü teknik usullerle tespit ve ço
ğaltmalarını yapma, 

5. Programlarında yer verdiği yayınlan
mış müzik eserlerini ses nakil ve tekrarına ya
rayan aletlere alma, 

Yetkisine sahiptir. Ancak, sözlü ve söz
süz sahne eserlerinin Türkiye Radyo-Tcleviz-
yon Kurumu tarafından kullanılabilmesi, eser 
sahibinin iznine bağlıdır. Bu izin alındığı 
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takdirde, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
bu maddedeki yetkileri serbestçe kullanır. 

Yayın tipi ve türü ne olursa olsun yukarı
da öngörülen yetki, eser sahiplerine, bunlardan 
malî hakTarı devir almış olanlara veya meslek 
birliklerine, esasları Bakanlar Kurulu Kararna
mesiyle belirlenecek şekilde ücret ödenmesi 
kaydıyla Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
tarafından kullanılır. Bu yetki karşılığında, 
eser sahiplerine, ilgili meslek birliğinin veya 
federasyonun görüşü alınarak Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun ya
pacağı öneri üzerine Bakanlar Kurulunca tes
pit edilecek tarifeye göre ödeme yapılır. An
cak, bu kanunun 32, 34, 36, 37 ve 39 uncu 
maddeleri gereğince yayımı esasen serbest 
olan hususlar için ücret ödenmez. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, bu 
yetkiyi başka kişi veya kuruluşlara devir ede
mez, her türlü teknik yöntemlerle tespit ve ço
ğaltma yetkisini, sadece kendi yayınları için 
kullanır. Bu yetkinin kullanılması sırasında 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu eser sa
hiplerinin manevî haklarını korumak ve gözet
mekle yükümlüdür. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, eği
tim ve kültür kuruluşlarına ve yabancı radyo 
televizyon kuruluşlarına göndereceği tespitler
le ilgili olarak, bu kuruluşlara gönderilen tes
pitlerin ticarî maksatlarla kullanılamayacağını, 
çoğaltılamayacağını ve başka kuruluşlara kul
lanılmak üzere gönderilemeyeceğini bildirir. 

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu her 
yayın yılı sonunda yayınlarında yer verdiği ve 
yurt dışında başka kuruluşlara gönderdiği 
eserlerin yazar, besteci, güfte yazarı, mütercim 
ve işleyenlerinin isimlerini ve bu eserlerin 
canlı,'bant, plak, film ve benzeri tespit şekil
lerini, yayım gününü, saatini, süresini ve tek
rarlarını gösterir bir çizelgeyi hak sahipleri 
veya meslek birlikleri tarafından incelenmek 
üzere hazır bulundurmakla yükümlüdür. 
Yayın çizelgesinin düzenlenme esasları ve 
bunun ilgililer tarafından incelenme şartları 
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MADDE 17. -5846 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 44. - Malî hak sahipleri ile fikir ve sanat eserlerinin işaret, ses ve resimle tekrarına 
yarayan aletleri imal edenler ve basanlar; bu Kanunun öngördüğü şekilde çoğaltarak satışa çıkarı
lacak, dağıtılacak veya başka türlü ticaret mevkiine konacak bir eserin bütün nüshalarında işaret ve 
seri numarası bulundurmakla müştereken yükümlüdürler. 

Her türlü boş video kaseti, ses kaseti, kompakt disk imal veya ticarî amaçla ithal eden gerçek 
ve tüzel kişiler, imalat veya ithalat bedeli üzerinden yüzde beşi geçmemek üzere Bakanlar Kurulu 
kararı ile belirlenecek orandaki miktarı keserek, bir ay içinde topladıkları meblağı, sonraki ayın en 
geç yarısına kadar Kültür Bakanlığı adına bir ulusal bankada açılacak özel hesaba yatırmakla yü
kümlüdürler. Bakanlık bu hesapta toplanan miktarın 3/4'ünü, meslek birliklerinin temsil ettikleri 
hak sahiplerine dağıtılmak üzere meslek birlikleri arasında paylaştırır. Meslek birlikleri bu parayı, 
Bakanlığın onaylayacağı dağıtım planlarına göre hak sahiplerine dağıtır. Bakanlık, bu planlan 
onaylarken, meslek birliklerince temsil edilen eserlerin özel kopyalama miktarını gözönüne alır. 
Bakanlık, bu miktarın geri kalan 1/4'ünü, kültürel ve sosyal amaçlarla ve fikrî haklara tecavüzün 
önlenmesi için kullanılır. 
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' Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafın

dan tespit edilir. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 
bu şekilde yayınlandığı eserlerden memleket 
tarihi ve kültürü bakamından önemli olanlar, 
Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine 
ve masrafı bu bakanlık bütçesinden karşılan
mak şartıyla çoğaltılır ve bir nüshası saklan
mak üzere Millî Kütüphane Başkanlığına veri
lir. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 
özel bir program düzenlemesi hali dışında, te
levizyon yayınlarında görüntüye giren her tür
lü güzel sanat eserlerinin yayını dolayısıyla 
herhangi bir ücret ödenmez. 

Radyo ve Televizyonda yayınlanmak 
üzere, Millî Eğitim Bakanlığıyla birlikte dü
zenlenen örgün ve yaygın eğitim yayınları ve 
yükseköğretim kurumlarıyla birlikte düzenle
nen açık eğitim yayınları için, Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumu ile adı geçen diğer ku
rumlar yararlandıkları eserlerin sahiplerinden 
izin almazlar ancak ücret öderler. 

Yetki belgesi ile meslek birliğine devredi
len eserler için ödemeler, hak sahiplerine dağı
tılmak için meslek birliğine, diğer hallerde 
doğrudan malî hak sahiplerine yapılır. 

MADDE 17. - Tasarının 17 nci maddesi - MADDE 18. - 5846 sayılı Kanunun 44 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. u n c U m a d d e s i aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

tir. 
Madde 44. - Malî hak sahipleri ile fikir ve 

sanat eserlerinin işaret, ses ve resimle tekrarı
na yarayan aletleri imal edenler ve basanlar; 

• • , bu kanunun öngördüğü şekilde çoğaltarak sa
tışa çıkarılacak, dağıtılacak veya başka türlü 
ticaret mevkiine konacak bir eserin bütün nüs
halarında işaret ve seri numarası bulundur
makla müştereken yükümlüdürler. 

Her türlü boş video kaseti, ses kaseti, 
kompakt disk, bilgisayar disketi imal veya 
ticarî amaçla ithal eden gerçek ve tüzel kişiler, 
imalat veya ithalat bedeli üzerinden yüzde beşi 
geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararıyla 
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Fikir ve sanat eserleri nüshalarının şahsî veya umumî mahallerde temsil edilmek amacıyla kul
lanımlarına göre üzerlerine konacak işaret ve seri numaralanna, bunu taşımayan nüshaların toplat
tırılmasına, çoğaltılan ve dağıtılan nüsha sayısının kime bildirileceğine ve diğer hususlara ilişkin 
usul ve esaslar Kültür Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir." 

MADDE 18. - 5846 sayılı Kanunun 66 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Eser sahibinin, ikamet ettiği yerde tecavüzün ref'i ve men davası açma hakkı vardır.' 

MADDE 19. - 5846 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (2) numaralı ben
dinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Güzel Sanat eserlerinin ve mimarî projelerin izinsiz kullanımında, rayiç bedel esas alınarak, 
eser sahibince tazminat talep edilebilir." 
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MADDE 18. - 5846 sayılı Kanunun 66 
ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Eser sahibi, ikamet ettiği yerde de 
tecavüzün ref'i ve men davası açabilir." 

MADDE 19. -Tasarının 19 uncu madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

belirlenecek orandaki miktarı keserek, bir ay 
içinde topladıkları meblağı, sonraki ayın 
engeç yarısına kadar Kültür Bakanlığı adına 
bir ulusal bankada açılacak özel hesaba 
yatırmakla yükümlüdürler. 

Bakanlık bu hesapta toplanan miktarın 
3/4'ünü, meslek birliklerinin temsil ettikleri -
hak sahiplerine dağıtılmak üzere meslek bir
likleri arasında paylaştırır. Meslek birlikleri bu 
parayı, Bakanlığın onaylayacağı dağıtım plan
larına göre hak sahiplerine dağıtır. Bakanlık 
bu planları onaylarken, meslek birliklerince 
temsil edilen eserlerin özel kopyalama mikta
rını gözönüne alır. Bakanlık, bu miktarın geri 
kalan 1/4'ünü, kültürel ve sosyal amaçlarla ve 
fikri haklara tecavüzün önlenmesi için kul
lanır. 

Fikir ve sanat eserleri nüshalarının şahsî 
veya umumî mahallerde temsil edilmek 
amacıyla kullanımlarına göre üzerlerine 
konacak işaret ve seri numaralarına, bunu 
taşımayan nüshaların toplattırılmasına, 
çoğaltılan ve dağıtılan nüsha sayısının kime 
bildirileceğine ve diğer hususlara ilişkin usul 
ve esaslar Kültür Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikle tespit edilir. 

MADDE 19. - 5846 sayılı Kanunun 66 
ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Eser sahibi, ikamet ettiği yerde de 
tecavüzün ref'i ve men davası açabilir. 

MADDE 20. - 5846 sayılı Kanunun 67 
nci maddesinin dördüncü fıkrasının (2) numa
ralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

2. Güzel Sanat eserlerinde eser sahibi 
asıldaki değişikliğin kendisi tarafından 
yapılmadığını veya eserdeki adının 
kaldırılmasını yahut değiştirilmesini talep ede
bilir. Eski halin iadesi mümkün ise 
değişikliğin izalesi ammenin veya malikin 
menfaatlerini esaslı surette haleldar etmiyorsa 
eser sahibi eseri eski hale getirebilir. 
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MADDE 20. - 5846 sayılı Kanunun 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 68. - Eser, hak sahibinin izni olmadan çevrilmiş, sözleşme dışı veya sözleşmede be

lirtilen sayıdan fazla basılmış, diğer bir biçimde işlenmiş ya da radyo ve televizyon ile yayınlan
mış, temsil edilmişse; izni alınmamış eser sahibi, rayiç bedel itibariyle uğradığı zararın en çok Uç 
katını isteyebilir. 

Bir eserden izinsiz çoğaltma yolu ile yarar sağlanıyorsa ve çoğaltılan kopyaları satışa çıkarıl-
mamışsa, eser sahibi; çoğaltılmış kopyaların, çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve benzeri araçların 
imhasını veya maliyet fiyatını aşmamak üzere çoğaltılmış kopyaların ve çoğaltmaya yarayan film, 
kalıp ve benzeri gereçlerin uygun bir bedel karşılığında kendisine verilmesini ya da sözleşme ol
ması durumunda isteyebileceği miktarın üç kat fazlasını talep edebilir. Bu husus, izinsiz çoğaltma 
yoluna giden kişinin yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Bir eserin izinsiz çoğaltılan kopyaları satışa çıkarılmışsa veya satış haksız bir tecavüz oluştu
ruyorsa, eser sahibi tecavüz edenin elinde bulunan nüshalar hakkında ikinci fıkrada yazılı şıkların 
birini seçebilir, 

Bedel talebinde bulunan kişi, tecavüz edene karşı onunla bir sözleşme yapmış olması halinde 
haiz olabileceği bütün hak ve yetkileri ileri sürebilir." 

MADDE 21. - 5846 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Manevi hakları haleldar edilen kişi, uğradığı manevî zarara karşılık manevî tazminat öden
mesi için dava açabilir. Mahkeme, bu para yerine veya bunlara ek olarak başka bir manevî tazmi
nat şekline de hükmedebilir." 

MADDE 22. - 5846 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Kişiler hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya ka
dar ağır para cezasına hükmolunur." 
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MADDE 20. - Tasarının 20 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. -Tasarının 21 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. - Tasarının 22 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. - 5846 sayılı Kanunun 68 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 68. - Eser, hak sahibinin izni ol
madan çevrilmiş, sözleşme dışı veya sözleş
mede belirtilen sayıdan fazla basılmış, diğer 
bir biçimde işlenmiş ya da radyo ve televizyon 
ile yayınlanmış, temsil edilmişse; izni alınma
mış eser sahibi, rayiç bedel itibarıyla, uğradığı 
zararın en çok üç katını isteyebilir. 

Bir eserden izinsiz çoğaltma yolu ile ya
rar sağlanıyorsa ve çoğaltılan kopyalan satışa 
çıkanlmamışsa, eser sahibi; çoğaltılmış kop
yaların, çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve 
benzeri araçların imhasını veya maliyet fiyatı
nı aşmamak üzere çoğaltılmış kopyaların ve 
çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve benzeri ge
reçlerin uygun bir bedel karşılığında kendisine 
verilmesini ya da sözleşme olması durumunda 
isteyebileceği miktarın üç kat fazlasını talep 
edebilir. Bu husus, izinsiz çoğaltma yoluna gi
den kişinin yasal sorumluluğunu ortadan kal
dırmaz. 

Bir eserin izinsiz çoğaltılan kopyalan sa
tışa çıkarılmışsa veya satış haksız bir tecavüz 
oluşturuyorsa, eser sahibi tecavüz edenin elin
de bulunan nüshalar hakkında ikinci fıkrada 
yazılı şıklardan birini seçebilir. 

Bedel talebinde bulunan kişi, tecavüz 
edene karşı onunla bir sözleşme yapmış olma
sı halinde haiz olabileceği bütün hak ve yetki
leri ileri sürebilir. 

MADDE 22. - 5846 sayılı Kanunun 70 
inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Manevi hakları haleldar edilen kişi, uğra
dığı manevi zarara karşılık manevi tazminat 
ödenmesi için dava açabilir. Mahkeme, bu pa
ra yerine veya bunlara ek olarak başka bir ma
nevi tazminat şekline de hükmedebilir. 

MADDE 23. - 5846 sayılı Kanunun 71 
inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Kişiler hakkında üç aydan bir yıla kadar 
hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya 
kadar ağır para cezasına hükmolunur. 



- 4 0 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 23. - 5846 sayılı Kanunun 72 nci maddesine (4) numaralı bentten sonra gelmek üze
re aşağıdaki (5) numaralı bent eklenmiş ve maddenin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

"5 - Bir eseri veya işlenmelerini kiralayan," 

"Kişiler hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya ka
dar ağır para cezasına hükmolunur." 

MADDE 24. - 5846 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine (4) numaralı bentten sonra gelmek 
üzere aşağıdaki (5) ve (6) numaralı bentler eklenmiş ve maddenin son cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"5. Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak çoğaltıldığını bildiği veya bilmesi icap ettiği bir ese
rin nüshalarını ticarî amaçla elinde bulunduran; 

6. Yegâne amacı bir bilgisayar programını korumak için uygulanan bir teknik aygıtın geçer
siz kılınmasına veya izinsiz ortadan kaldırılmasına yarayan herhangi bir teknik aracı ticarî amaç 
için elinde bulunduran veya dağıtan;" 

"Kişiler hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya ka
dar ağır para cezasına hükmolunur." 

MADDE 25. - 5846 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Bu Kanuna göre verilen hapis cezalan, para cezasına çevrilemez ve tecil edilemez." 

MADDE 26. - 5846 sayılı Kanunun 80 inci maddesi, bölüm alt başlığı ve madde başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"A) Komşu haklar ve tecavüzün önlenmesi: 
I - Eser sahibinin haklarına komşu haklar : 
Madde 80. - Eser sahibinin maddî-manevî haklarına halel getirmemek şartıyla, fikir ve sanat 

eserlerini özgün bir biçimde icra eden, yorumlayan, icracı sanatçılarla bir icrayı ya da sesleri ilk de
fa tespit eden ses taşıyıcısı yapımcıları ve radyo-teleyizyon kuruluşlarının, eser sahibinin haklarına 
komşu hakları vardır. 

Bir icracı sanatçının icrasını tespit etme, bu tespiti çoğaltma, kiralama, icranın telli-telsiz her 
türlü araçla yayınlanması ya da temsili suretiyle faydalanma hakkı münhasıran icracı sanatçıya ait
tir ve icracı sanatçının yazılı izni gereklidir, icracı sanatçılar bu haklarını uygun bir bedel karşılı
ğında sözleşmeyle yapımcıya devredebilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 771) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 23. - Tasarının 23 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. - Tasarının 24 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 24. - 5846 sayılı Kanunun 72 
nci maddesine (5) ve (6) numaralı bentler ek
lenmiş ve maddenin son cümlesi aşağıdaki şe- , 
kilde değiştirilmiştir. 

5. Bir eseri veya işlenmelerini kiralayan, 

6. Eser sahibinin izni olmadan yapılan 
nüshaları ithal eden, 

Kişiler hakkında üç aydan bir yıla kadar 
hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya 
kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

MADDE 25. - 5846 sayılı Kanunun 73 
üncü maddesine (5) ve (6) numaralı bendler 
eklenmiş, maddenin son cümlesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

5. Bu Kanun hükümlerine akın olarak ço
ğaltıldığını bildiği veya bilmesi icap ettiği bir 
eserin nüshalarım ticarî amaçla elinde bulun
duran, 

6. Yegane amacı bir bilgisayar programı
nı korumak için uygulanan bir teknik aygıtın 
geçersiz kılınmasına veya izinsiz ortadan kal
dırılmasına yarayan herhangi bir teknik aracı 
ticarî amaç için elinde bulunduran veya dağı
tan, 

Kişiler hakkında üç aydan üç yıla kadar 
hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya 
kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

MADDE 25. - Tasarının 26 ncı maddesi 
25 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. - 5846 sayılı Kanunun 80 
inci maddesi bölüm alt başlığı ve madde başlı
ğı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

A) Komşu Haklar ve Tecavüzün Önlen-

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

I. Eser Sahibinin haklarına komşu haklar; 
Madde 80. - Eser sahibinin maddî-mane-

vî haklarına halel getirmemek şartıyla, fikir ve 
sanat eserlerini özgün bir biçimde icre eden, 
yorumlayan, icracı sanatçılarla bir icrayı ya da 
sesleri ilk defa tespit eden ses taşıyıcısı yapım
cıları ve radyo-televizyon kuruluşlarının, eser 
sahibinin haklarına komşu hakları vardır. 

Bir icracı sanatçının icrasını tespit etme, 
bu tespiti çoğaltma, kiralama, icranın telli-tel-

(S. Sayısı: 771) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Temsil, bir orkestra, koro veya tiyatro grubu tarafından icra edilirse, yalnız şefin izni yeterli
dir. 

Sanatkâr veya grup; okuma, icra veya temsil için bir müteşebbis tarafından tutulmuş ise, mü
teşebbisin de izninin alınması gereklidir. 

Bilim, edebiyat veya müzik eserinin icra edilme veya temsilinin kamu düzeni, eğitim-öğretim 
veya röportaj amaçlı olması halinde ve kazanç amacı olmayan durumlarda izne gerek yoktur. An
cak, bu uygulama hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da 
eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz. 

Bir kaydın doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak çoğaltılması, kiralanması, telli-telsiz her tür
lü araçla yayınlanması ya da kamuya açık yerlerde temsili suretiyle o kayıttan faydalanma hakb 
münhasıran yapımcıya aittir ve yapımcının yazılı izni gereklidir. . 

Radyo-televizyon kuruluşlarının yazılı izni olmaksızın, hiçbir kişi veya kuruluş, yapılan ya
yınların bütününü veya bir kısmını çoğaltamaz, telli-telsiz her türlü araçla tekrar yayınlayamaz, gi
rişi ücrete tabi yerlerde gösteremez. 

Sinema eserlerinde, eserin birlikte sahipleri, filmin jeneriğinde ve reklamlarında, umûma arzı 
halinde yapılanılan ve reklamlarda adlanmn belirtilmesini, yapımcı, sinema ve radyo-telcvizyon 
işletmelerinden isteyebilirler. 

Sanatçılar, koro ve orkestralarda şef ve solistler, tiyatro gruplarında şeflik eden veya başrol 
alan aktörler işaret, resim ve ses nakline yarayan vasıtalarda adlarının belirtilmesini isteyebilirler. 

Komşu hak sahipleri de eser sahipleri gibi, tecavüzün ref'i, tecavüzün men'i ve tazminat da
vası haklarından faydalanabilirler. 

Bu maddede belirtilen yazılı izni almadan bir komşu hak sahibinin haklarına tecavüz edenler 
hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis, 300 milyon liradan 600 milyon liraya kadar ağır para ce
zasına hükmolunur." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 771) 



- 4 3 -

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

siz her türlü araçla yayınlanması ya da temsili 
suretiyle faydalanma hakkı münhasıran icracı 
sanatçıya aittir ve icracı sanatçının yazılı izni 
gereklidir. İcracı sanatçılar bu haklarını uygun 
bir bedel karşılığında sözleşmeyle yapımcıya 
devredebilirler. 

Temsil, bir orkestra, koro veya tiyatro 
grubu tarafından icra edilirse, yalnız şefin izni 
yeterlidir. 

Sanatkâr veya grup; okuma, icra veya 
temsil için bir müteşebbis tarafından tutulmuş 
ise, müteşebbisin de izninin alınması gerekli
dir. 

Bir kaydın doğrudan doğruya ya da do
laylı olarak çoğaltılması, kiralanması, telli-tel-
siz her türlü araçla yayınlanması ya da kamu
ya açık yerlerde temsili suretiyle o kayıttan 
faydalanma hakkı münhasıran yapımcıya aittir 
ve yapımcının yazılı izni gereklidir. 

Radyo-televizyon kuruluşlarının yazılı iz
ni olmaksızın, hiçbir kişi veya kuruluş, yapılan 
yayınların bütününü veya bir kısmını çoğalta-
maz, telli-telsiz her türlü araçla tekrar yayınla
yamaz, girişi ücrete tabi yerlerde gösteremez. 

Aşağıda belirtilen hallerde komşu sahibi
nin yazılı izni gerekli değildir. 

1. Fikir ve sanat eserlerinin kamu düzeni, 
eğitim-öğretim, bilimsel araştırma veya röpor
taj amacıyla ve kazanç amacı güdülmeksizin 
icra edilmesi ve kamuya arzı, 

2. Fikir ve sanat eserleriyle radyo-televiz
yon programlarının yayınlanma ve kâr amacı 
güdülmeksizin şahsen kullanmaya mahsus ço
ğaltılması, 

3. Radyo-televizyon kuruluşlarının kendi 
olanaklarıyla kendi yayınları için yaptıkları 

• . geçici tespitler, 
4. Bu Kanunun 30 uncu, 32 nci, 34 üncü, 

35 inci, 43 üncü, 46 ncı ve 47 nci maddelerin
de belirtilen haller. 

Ancak bu uygulama, hak sahibinin meşru 
menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 771) 



— 4 4 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 27. - 5846 sayılı Kanunun 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"II - Fikrî haklara tecavüzün önlenmesi: 

Madde 81. - Bir eserin çoğaltılabilmesi için basımevi, yapımevi veya dolum tesisine, eser sa
hibi veya hak sahibi olunduğunun noter tasdikli ve 52 nci maddeye uygun sözleşme veya yetki bel
gesiyle kanıtlanması gerekir. Eseri çoğaltanlar, Maliye Bakanlağından tasdikli sipariş fişi ve irsali
yesi doldurmak ve bunları fatura ile göstermek zorundadırlar. 

Süreli olmayan yayınlara, Kültür Bakanlığından alınacak bandrolün yapıştırılması zorunludur. 
Bandrol alabilmek için birinci fıkrada sayılan belgelerin ibrazı gerekir. Belge alınmasıyla ilgili esas 
ve usuller, Kültür Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Fikir ve sanat eserleri sahiplerinin, hak sahiplerinin veya komşu haklarının hak sahibi dışında
ki kişiler tarafından izinsiz olarak kullanılması halinde eser ve malî hak sahiplerinin ya da yetkili 
hak izleme kuruluşunun başvurması üzerine, tecavüzün gerçekleştiği veya sonuçlarının meydana 
geldiği yerin Cumhuriyet başsavcılığı; yetkili yargıçtan, usulsüz çoğaltılmış ya da temsil edilmiş 
eser nüshalarının toplatılmasını ve bu konuda kullanılan teknik araçların mühürlenmesini talep ede-. 
bilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet başsavcısı, üç gün içinde yetkili yargıcın 
onayına sunulmak üzere toplatma ve mühürleme kararını resen verebilir. 

Hak sahipleri haklarını kanıtlayan belgelerle birlikte, suçun dava zamanaşımı süresi içinde kal
mak koşulu ile tecavüzü ve faili öğrendikleri tarihten itibaren altı ay içinde Cumhuriyet başsavcı
lığına başvuruda bulunabilirler. Bu suçla ilgili olarak 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usu
lü Kanunu hükümleri uygulanır. 

Bu maddede belirtilen yazılı izinleri ve bandrolü almadan işaret, resim ve ses tekrarına yara
yan alet veya yöntemlerle eserleri çoğaltan veya yayanlar hakkında, üç aydan bir yıla kadar hapis 
ve 300 milyon liradan 600 milyon liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 771) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 26. - 5846 sayılı Kanunun 81 
inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"II. Fikri haklara tecavüzün önlenmesi: 

Madde 81. - Bir eserin çoğaltılabilmesi 
için basımevi, yapımevi veya dolum tesisine, 
eser sahibi veya hak sahibi olunduğunun noter 
tasdikli ve 52 nci maddeye uygun sözleşme ve
ya yetki belgesi ile kanıtlanması gerekir. Eseri 
çoğaltanlar Maliye Bakanlığından, tasdikli si
pariş fişi ve irsaliyesi doldurmak ve bunları fa
tura ile göstermek zorundadırlar. 

Süreli olmayan yayınlara, Kültür Bakanlı
ğından alınacak bandrolün yapıştırılması zo
runludur. Bandrol alabilmek için birinci fıkra
da sayılan belgelerin ibrazı gerekir. Belge alın
masıyla ilgili esas ve usuller, Kültür Bakanlı
ğınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Fikir ve sanat eserleri sahiplerinin, hak sa
hiplerinin veya komşu haklarının hak sahibi 
dışındaki kişiler tarafından izinsiz olarak kul
lanılması halinde, eser ve malî hak sahiplerinin 
ya da yetkili hak izleme kuruluşunun başvur
ması üzerine, tecavüzün gerçekleştiği veya so
nuçlarının meydana geldiği yerin Cumhuriyet 
Başsavcılığı; yetkili yargıçtan, usulsüz çoğaltıl
mış ya da temsil edimiş eser nüshalarının top
latılmasını ve bu konuda kullanılan teknik 
araçların mühürlenmesini talep edebilir. Ge-

(Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
veremez yada eserden normal yararlanmaya 
aykırı olamaz. 

Sanatçılar, koro ve orkestralarda şef ve 
solistler, tiyatro gruplarında şeflik eden veya 
başrol alan aktörler işaret, resim ve ses nakli
ne yarayan vasıtalarda adlarının belirtilmesini 
isteyebilirler..: 

Komşu hak sahipleri de eser sahipleri gi
bi, tecavüzün ref'i, tecavüzün men'i ye tazmi
nat davası haklarından faydalanabilirler. 

Bu maddede belirtilen yazılı izni almadan 
bir komşu hak sahibinin haklarına tecavüz 
edenler hakkında üç aydan bir yıla kadar ha
pis, 300 milyon liradan 600 milyon liraya ka
dar ağır para cezasına hükmolunur. 

MADDE 27. - 5846 sayılı Kanunun 81 
inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

II. Fikri haklara tecavüzün önlenmesi: 
Madde 81. - Bir eserin çoğaltılabilmesi 

için basımevi, yapımevi veya dolum tesisine, 
eser sahibi veya hak sahibi olunduğunun noter 
tasdikli ve 52 nci maddeye uygun sözleşme 
veya yetki belgesi ile kanıtlanması gerekir. 
Eseri çoğaltanlar Maliye Bakanlığından, tas
dikli sipariş fişi ve irsaliyesi doldurmak ve 
bunları fatura ile göstermek zorundadırlar. 

Süreli olmayan yayınlara, Kültür Bakan
lığından alınarak bandrolün yapıştırılması zo
runludur. Bandrol alabilmek için birinci fıkra
da sayılan belgelerin ibrazı gerekir. Belge alın
masıyla ilgili esas ve usuller, Kültür Bakanlı
ğınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

Fikir ve sanat eserleri sahiplerinin, hak 
sahiplerinin veya komşu haklarının hak sahibi 
dışındaki kişiler tarafından izinsiz olarak kul
lanılması halinde, eser ve malî hak sahipleri
nin ya da yetkili Meslek Birliğinin başvurma
sı üzerine, tecavüzün gerçekleştiği veya sonuç
larının meydana geldiği yerin Cumhuriyet Baş
savcılığı; yetkili yargıçtan, usulsüz çoğaltılmış 
ya da temsil edimiş eser nüshalarının toplatıl
masını ve bu konuda kullanılan teknik araçla
rın mühürlenmesini talep edebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 771) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 28. - 5846 sayılı Kanunun 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"III - Komşu hakların kapsamı ve süreleri: 

Madde 82. - Bu Kanunun icracı sanatçılarla ilgili hükümleri; 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamakla birlikte; icraları, Türkiye Cumhuriyeti sınırlan 
içinde gerçekleştirilen, bu Kanun hükümlerinin uygulandığı ses taşıyıcılarına dahil edilen ve bir ses 
taşıyıcısına tespit edilmemiş, ancak bu Kanun hükümlerinin uygulandığı radyo-televizyon yayınla
rıyla yayınlanan, ' 

icracı sanatçılara uygulanır. 

Bu Kanunun ses taşıyıcıları ile ilgili hükümleri; 
1. Yapımcıları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 
2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan, 
ses taşıyıcılarına uygulanır. -
Bu Kanunun radyo-televizyon yayınlarıyla ilgili hükümleri; 

1. Merkezleri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olan, 

2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki yansıtıcı ile yayınlanan, 

radyo-televizyon programlarına uygulanır. 

Bu Kanunun komşu haklarla ilgili hükümleri, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu bir ulus
lararası andlaşma hükümlerine göre korunan icracı sanatçılara, yapımcılara ve radyo-televizyon 
kuruluşlarına da uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 771) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

cikmesinde salanca bulunan hallerde Cumhu
riyet Başsavcısı, üç gün içinde yetkili yargıcın 
onayına sunulmak üzere toplatma ve mühürle
me kararını resen verebilir. 

Hak sahipleri haklarını kanıtlayan belge
lerle birlikte, suçun dava zamanaşımı süresi 
içinde kalmak koşulu ile tecavüzü ve faili öğ
rendikleri tarihten itibaren altı ay içinde Cum
huriyet Başsavcılığına başvuruda bulunabilir
ler. Bu suçla ilgili olarak 3005 sayılı Meşhud 
Suçların Muhakeme Usulü Kanunu hükümleri 
uygulanır. 

Bu maddede belirtilen yazılı izinleri ve 
bandrolü almadan işaret, resim ve ses tekrarına 
yarayan alet veya yöntemlerle eserleri çoğaltan 
veya yayanlar hakkında, üç aydan bir yıla ka
dar hapis ve 300 milyon liradan 600 milyon 
liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur." 

MADDE 27. - 5846 sayılı Kanunun 82 
nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

III. Komşu hakların kapsamı ve süreleri: 

Madde 82. - Bu Kanunun icracı sanatçı
larla ilgili hükümleri; 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma
makla birlikte; icraları, Türkiye Cumhuriyeti 
sınırlan içinde gerçekleştirilen, bu Kanun 
hükümlerinin uygulandığı ses taşıyıcılarına 
dahil edilen ve bir ses taşıyıcısına tespit 
edilmemiş ancak bu Kanun hükümlerinin 
uygulandığı radyo-televizyon yayınlarıyla 
yayınlanan, 

İcracı sanatçılara uygulanır. 
Bu Kanunun ses taşıyıcıları ile ilgili hü

kümleri; 
1. Yapımcıları Türkiye Cumhuriyeti va

tandaşı olan, 
2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 

bulunan, 
ses taşıyıcılarına uygulanır. 

üli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
Cumhuriyet Başsavcısı, üç gün içinde yetkili 
yargıcın onayına sunulmak üzere toplatma ve 
mühürleme kararını resen verebilir. 

Hak sahipleri haklarını kanıtlayan belge
lerle birlikte, suçun dava zamanaşımı süresi 
içinde kalmak koşulu ile tecavüzü ve faili öğ
rendikleri tarihten itibaren altı ay içinde Cum
huriyet Başsavcılığına başvuruda bulunabilir
ler. Bu suçla ilgili olarak 3005 sayılı Meşhud 
Suçların Muhakeme Usulü Kanunu hükümleri 
uygulanır. 

Bu maddede belirtilen yazılı izinleri ve 
bandrolü almadan işaret, resim ve ses tekrarı
na yarayan alet veya yöntemlerle eserleri ço
ğaltan veya yayanlar hakkında, üç aydan bir 
yıla kadar hapis ve 300 milyon liradan 600 
milyon liraya kadar ağır para cezasına hükmo
lunur. 

MADDE 28. - 5846 sayılı Kanunun 82 
inci maddesi madde.başlığı ile birlikte aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

III. Komşu hakların kapsamı ve süreleri: 
Madde 82. - Bu Kanunun icracı sanatçı

larla ilgili hükümleri; 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma

makla birlikte; icraları, Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içinde gerçekleştirilen, bu Kanun 
hükümlerinin uygulandığı ses taşıyıcılarına 
dahil edilen ve bir ses taşıyıcısına tespit 
edilmemiş ancak bu Kanun hükümlerinin 
uygulandığı radyo-televizyon yayınlarıyla 
yayınlanan, 

İcracı sanatçılara uygulanır. 
Bu Kanunun ses taşıyıcıları ile ilgili hü

kümleri; 
1. Yapımcıları Türkiye Cumhuriyeti va

tandaşı olan, 
2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 

bulunan, 
ses taşıyıcılarına uygulanır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

İcracı sanatçıların hakları, icranın tespitinin ilk yayınlandığı tarihten başlayarak, 50 yıl devam 
eder. İcra yayınlanmamışsa bu süre, icranın ilk aleniyet kazanmasıyla başlar. 

Yapımcıların hakları, ses taşıyıcılarının ilk yayınlandığı tarihten başlayarak 50 yıl devam eder. 

Radyo-televizyon kuruluşlarının haklan, programın ilk yayınlandığı tarihten başlayarak 50 yıl 
devam eder." 

MADDE 29. - 5846 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 2. - Bu Kanun hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ilk defa ülke 

içinde yayınlanmış ses taşıyıcılarına da uygulanır. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
yayınlanmış ses taşıyıcılarına ilişkin koruma süreleri bu Kanuna göre hesap edilir." 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bu Kanunun radyo-televizyon yayınlarıy
la ilgili hükümleri; 

1. Merkezleri Türkiye Cumhuriyeti sınır
ları içinde olan, 

2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki 
yansıtıcı ile yayınlanan, 

radyo-televizyon programlarına, uygula
nır. 

Bu Kanunun komşu haklarla ilgili hüküm
leri, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu bir 
uluslararası andlaşma hükümlerine göre koru
nan icracı sanatçılara, yapımcılara ve radyo-te
levizyon kuruluşlarına da uygulanır. 

İcracı sanatçıların haklan, ipranın tesbiti-
nin ilk yayınlandığı tarihten başlayarak, 70 yıl 
devam eder. İcra yayınlanmamışsa bu süre, ic
ranın ilk aleniyet kazanmasıyla başlar. 

Yapımcıların hakları, ses taşıyıcılarının 
ilk yayınlandığı tarihten başlayarak 70 yıl de
vam eder. 

Radyo-televizyon kuruluşlarının hakları, 
programın ilk yayınlandığı tarihten başlayarak 
70 yıl devam eder. 

MADDE 28. - Tasarının 29 uncu madde
si 28 inci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Bu Kanunun radyo-televizyon yayınlarıy
la ilgili hükümleri; 

1. Merkezleri Türkiye Cumhuriyeti sınır
ları içinde olan, 

2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki 
yansıtıcı ile yayınlanan, 

radyo-televizyon programlarına, uygula
nır. 

Bu Kanunun komşu haklarla ilgili hü
kümleri, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu 
bir uluslararası andlaşma hükümlerine göre 
korunan icracı sanatçılara, yapımcılara ve rad
yo-televizyon kuruluşlarına da uygulanır. 

İcracı sanatçıların haklan, icranın tesbiti-
nin ilk yayınlandığı tarihten başlayarak, 70 yıl 
devam eder. İcra yayınlanmamışsa bu süre, ic
ranın ilk aleniyet kazanmasıyla başlar. 

Yapımcıların haklan, ses taşıyıcılarının 
ilk yayınlandığı tarihten başlayarak 70 yıl de
vam eder. 

Radyo-televizyon kuruluşlarının hakları, 
programın ilk yayınlandığı tarihten başlayarak 
70 yıl devam eder. 

MADDE 29. - 5846 sayılı Kanuna aşağı
daki ek 2 nci madde eklenmiştir. 

EK MADDE 2. - Bu Kanun hükümleri, 
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ilk defa 
memleket içinde yayınlanmış ses taşıyıcılarına 
da uygulanır. Bu Kanunun yürürlüğe girme
sinden önce yayınlanmış ses taşıyıcılarına iliş
kin koruma süreleri bu Kanuna göre hesap edi
lir. 

MADDE 30. - 5846 sayılı Kanuna 
aşağıdaki ek 3 üncü madde eklenmiştir.. 

EK MADDE 3. - Komşu Haklara ilişkin 
uygulamalar hakkındaki esaslar, kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 30. - 5846 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan meslek bir
likleri, tip statülerin yayımından itibaren altı ay içinde, Kültür Bakanlığının gözetiminde Kanunun 
ilgili hükümleri ve tip statü ilkeleri doğrultusunda yeni meslek birliklerine dönüştürülürler ve bu 
süre İçinde yapacakları genel kurul toplantısı ile yeni organlarını oluştururlar. 

Birinci fıkra hükümlerine uymayan meslek birlikleri, altıncı ayın sonunda kendiliğinden 
dağılmış sayılır." 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 29. - Tasarının 30 uncu madde
si 29 uncu madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. - 5846 sayılı Kanuna aşağı
daki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanunun yü
rürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan mes
lek birlikleri, tip statülerin yayımından itiba
ren bir yıl içinde Kültür Bakanlığının gözeti
minde, Kanunun ilgili hükümleri ve tip statü 
ilkeleri doğrultusunda yeni meslek birliklerine 
dönüştürülürler ve bu süre içinde yapacaklan 
genel kurul toplantısı ile yeni organlarını oluş
tururlar. 

Birinci fıkra hükümlerine uymayan mes
lek birlikleri, birinci yılın sonunda kendiliğin
den dağılmış sayılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 771) 



- 5 2 -

(Hükümetin Teklifi Ettiği Metin) 

MADDE 31. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 32. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakam ve Başb. Yrd. 
M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı V. 

E. Şahin 
Devlet Bakanı 

T. Akyol 
Devlet Bakanı 

N.Kurt 
Devlet Bakanı 

C. Erhan 
Devlet Bakam 

E. Şahin 
Devlet Bakanı 

Ş. Erdem 
Millî Savunma Bakanı 

M.Gölhan 
Dışişleri Bakanı V. 

M. Moğultay 
Millî Eğitim Bakanı 

N. Ayaz 
Sağlık Bakanı 

M. K. Dinç 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

R. Şahin 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. T. Köse 
Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakam 

A. Ataç 
Devlet Bakam 

N. Tekinel 
Adalet Bakanı 

M.S.Oktay 
İçişleri Bakanı 

N. Menteşe 
Maliye Bakanı 

İ.Attila 
Bay. ve İskân Bakanı V. 

M.T. Köse 
Ulaştırma Bakanı V. 

N. Tekinel 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Moğultay 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

V. Atasoy 
Turizm Bakanı 

A. Ateş 
Çevre Bakanı 

R. Akçalı 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 30. - Tasarının 31 inci maddesi 
30 uncu madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. - Tasarının 32 nci maddesi 
31 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

(Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 32. - Bu Kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 33. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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