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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZET* 

II. — GELEN KÂĞ1TLİAR 

III. — YOKLAMA 

GENEL KU-IV. — JBAIŞKANLIĞIN 
R.UUA SUNUŞLARI 552 

A) Gündem Dışı Konuşrıalar 552 
1. — Erzurum ıMilletvelüli Hilmi Nal-

banboğlu'nun, ıDogu Anadolu'da öncelikle ya
pılması gereken, 'bazı ana ulaşım yoları ko
nusunda gündem dışı konuşması 552:553 

/ 1 
B) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So

ruşturması ve Meclis Araştırması önergeleri 553 
1. — İzmir Miletvekili pjifetü Şardağ ve 

10 arkadaşının, Hükümetin izlediği dış poli
tika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/10) 553:554 

C) Danışma Kurulu önerileri 554 
•1. — Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin, 

28 Ocak 1986 gününden 'başlamak üzere, ça
lışmalarına 10 gün ara verilmesine dair Da-
nışma Kurulu önerisi 554:555 

-Sayfa 
551 

551 

552 

D) Tezkereler ve önergeler 
'L — «The American Friends of Turkey» 

adlı derneğin yılık konferansına katılmak ve 
kongre üyeleriyle temas ve görüşmelerde bu
lunmak üzere 15 - 25 Şubat tarihleri arasın
da A!BD*ye gidecek olan milletvekillerine da
ir Başbakanlık tezkeresi {3/954) 

V. — SORULAR VE CEVAPLARI 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları m 

1. — îçel 'Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, orman ürünleri îhracatına ilişkin Baş
bakandan «(özlü soru önergesi (6/507) 

2. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'm, Hükümet üyelerinin dış ü&elere yap
tığı gezilere ilişkin Başbakandan sözlü soru
su ve Devlet 'Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın ce
vabı (6/508) 

3. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gö'kgün* 
ün, son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başba
kandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'ın cevabı (6/509) 

4. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak ABD'li 
işadamlarının can ve mal güvenliklerini sağ-

Sayfa 
555 

555 

555,600 

. 555 

555 

555:556 

556:558 
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Sayfa 
lamak üzere bir anlaşma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü .soru önergesi 
C6/511) 558 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son ABD se
yahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/518) 558 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri S'ağ-
lar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonundan Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan 
paya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi 1(6/519) 558 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver* 
in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay do-. 
ğum'lu vatandaşlarımıza uyguladığı vize en
gellemesine ilişkin Dışişleri 'Bakanından sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz* 
in cevabı (6/424) 558:560 

8. — Kahramanmaraş 'Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ya
yımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/480) 560 

9. — Adana Miletvekili Cüneyt Canver' 
in, Yunanistan, Bulgaristan ve A'BD ile ülke
miz arasındaki bazı sorunlara ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/496) 560 

10. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, İstanbul - Sarıyer Rarakolundıaki bir 
tecavüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin 
yaptığı açıklamaya ilişkin İçişleri ©akanından 
sözlü ısoru önergesi (6/501) 560 

l'l. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri 
OzeTin,. Başbakanlıkta görevli bir müşavir 
tarafından yabancı yayın ajanslarına politik! 
demeç verildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/544) 560 
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Sayfa 
•12. — Edirne Milletvekili Türkân Tur

gut Arıkan'ın, 1980 - 1983 yıllarında ithalatta 
uygulanan gümrük vergisi muafiyetine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/553) 560 

13. — Mardin Milervekili Kenan Nuri 
Nehrozoğlu'nun, Mardin İlindeki Örnek ta
rım çiftliği arazisine ilişkin içişleri Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/541) 560 

14. — Adana Milletvekili Coşkun Bay-
ram'ın, laiklik ve Atatürk aleyhtarlarının faa
liyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/546) 560 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 600 
1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 

Şahin'in, Ankara Devlet Güvenlik Mahke
mesi . Savcısının bazı vatandaşlara işkence 
yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Ba
kanı M. Necat Eldem'in yazılı cevabı (7/790) 600:601 

2. — Kütahya Milletvekili Albdurrahman 
Necati Kara'a'nm, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Genel Müdürlüğündeki bazı memur
ların ek göstergelerine ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Ahmet Karaevli'nin yazılı cevabı 
(7/796) 601:602 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 560 

1. — Sakarya Milletvekili Nihat Akpak 
ve İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın Sinema 
ve Video Kanunu Teklifi ve Adalet; Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/216) (S. Sa
yısı : 394) 560:600,603:606 
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I. — GEÇEN Tl 

TBMM Genel Kurulu saat 1'5.00'te açıldı. 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 'Birliğine gidecek 

olan Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in dönüşüne kadar 'Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına, Sanayi ve îacaret Bakanı Hüseyin Ca
hit Aral'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Erzurum «Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, ba
sın mensuplarının sosyal güvencelerine ilişkin (6/542) 
sözlü sorusuna Devlet Bakanı Kâzım Oksay cevap 
verdi; soru sahibi de cevaba karşı görüşünü açıkladı. 

îçel Milletvekili Durmuş 'Fikri Sağlar'ın (6/507), 
(6/508), (6/511), (6/51«), {6/519), 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/509), 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/42)4), 

'(6/496), 1(6/501), 
'Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-

yezit'in (6/480), 
Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in (6/544), 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/553), 
IMarldin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğlu'nun 

ı(6/5411), 

23.1.1986 

Tasarı 
1. — 10.11.1983 Tarihli ve 2951 Sayılı Tekel Bey' 

iyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/739) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 22:1.1986) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak tli 

Merkez - Dağdemirier Köyünün içme suyu sorununa 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/565) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.1.1986)' 

2. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak tli 
(Banaz İlçesi Ahat ve Çamsu köyleri pancar üretici
lerinin bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi '(6/566) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 22.1.1986) 

3. — Uşak MiltervekHi Yusuf Demir'in, Uşak tli 
Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine izin 

TANAK ÖZETİ 

Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın (6/546); 
'Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından ertelertdi. 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına 'Dair Kanun Tasarısının (1/728, 2/206, 
2/277) (S. Sayısı : 393) üzerindeki görüşmeler ta
mamlanarak, tümü kabul edildi ve kanunlaştığı açık
landı. 

Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve İzmir Mil
letvekili Sulha Tanık'ın Sinema ve Video (Kanunu 
Teklifinin (2/216) (S. Sayısı : 394) tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak maddelere geçilmesi kabul 
edildi. 

23 Ocak 1986 Perşembe günü saat 1'5.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 1'8.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekilii 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
içel Samsun 

Durmuş Fikri Sağlar Süleyman Yağcıoğlu 

Perşembe 

verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.1.1986) 

4. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Merkez ve Banaz ilçelerinde tütün ekimine izin ve
rilmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz-
Tü soru önergesi (6/568) ı(Başkanlığa geliş tarihi : 
22.1.H986) 

5. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Adana -
'Mersin karayolu güzergâhında tarım arazileri üzerine 
sanayi siteleri kurulduğu iddiasına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/569) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1986) 

6. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, piyasa 
ekonomisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/570) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.1.1986) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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T. B. M. M. B: 64 23 . 1 . 1986 O: 1 

7. — tçel Milletvekili Edip özgenç'in, Mersin ve 
Tarsus'ta çevre kirliliğinin önlenmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/571) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — İzmir .Milletvekili Yılmaz önen'in, semt sa
halarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından yazılı soru önergesi {7/817) başkanlığa ge-
Jjş tarihi: 21.1 Jİ986) 

2. — (Balıkesir Milletvekili Davut Albacıgil'in, özel 
hizmet tazminatı verilmeyen fen memurlarına ilişkin 
Baş'bakandan yazılı soru önergesi (7/818) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 22.1.1986) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve 10 ar

kadaşının, Hükümetin izlediği dış politika konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca 'bir genel görüşme açılmasına ilişlkin 
önergesi (8/10) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1986) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTtP ÜYELER: Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), Durmuş Fikri Sağlar (tçel) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64 üncü Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Bolu Milletvekili Turgut Yaşar Gülez'e kadar 
yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüş
melere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Doğu Anadolu'da öncelikle yapılması gereken bazı 
ana ulaşım yolları konusunda gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Doğu 
Anadolu'nun ulaşım sorununun köklü çözümüne ya
rayacak, öncelikle yapılması gereken bazı ana ula
şım yolları üzerinde, gündem dışı konuşmak istemiş
lerdir. 

Buyurunuz Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Bayındırlık programında, bu sene yapılacak oto
yollar belirtilmişti. Bunlar - aklımda kaldığı kadar ki, 
sizler de bilirsiniz - Kınalı - Edirne, İzmir - Aydın -
Denizli, İzmir - Salihli (İzmir şehir içi geçişi de dahil), 
İzmit - Adapazarı - Hendek - Bolu - Ankara (Ankara 
şehir içi geçişi de dahil), Adana - Osmaniye - Gazian
tep (Adana şehir içi geçişi de dahil) otoyollarıdır; bun
ların uzunluğu 1 200 kilometredir. 

Sanki, buralarda başka yol yokmuş gibi bunlar da 
yapılacak; fakat bunlar paralı yol olarak yapılacak. 
Dışarıdan kredi temin edilip, bu paralı yollar yapıl
dıktan sonra, bu otoyollardan geçen vasıtalardan pa
ra almak suretiyle, kredinin geri ödemeleri beş on se
ne içinde yapılacakmış. Bilmiyorum, geri ödeme sü
resi ne ise, o süre içerisinde geriye ödenmiş olacak. 
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Buna rağmen* insan, yukarıda arz ettiğim yolların 
hepsinin, memleketimizin hep batısında olduğunu gö
rünce, yine de bozuluyor. Bizler, doğuya gidecek pa
ralı yolların, geri ödeme parasının yeterince tahsil 
edilemeyeceği sebebiyle yapılamadığını ve bu neden
le de batıda yapıldığını, seçmenlerimize ne kadar söy
lesek de, anlatamıyoruz. Zaten, seçmenlerimizin çoğu, 
paralı mı, parasız mı olacağını bilmiyor, «Bey, otoyol 
yapılıyor, bize yok mu?» diyor veya «Biz, Avrupa ile 
İran, Irak, Suriye; yani Avrupa ile Asya arasında köp
rü değil miyiz? İstanbul Boğaziçi Köprüsünden ge
çenler, buralardan geçip, oralara ulaşmayacaklar mı?» 
diyorlar ve «Geri ödeme süresini, 10 yerine 15 yıla 
çıkarılsa; bu otoyollardan, Doğu ve Güneydoğuda 
da yapılsa, paraları ödenmez mi?» diyorlar. 

Seçmenim ve hele Doğu ve Güneydoğulu hemşeri-
lerim. haklı. Bu nedenle, önergem gereği, önerilerimi 
sıralıyorum. Hiç vakit kaybetmeden ve hatta 1986 yı
lı programına girecek şekilde Doğu Anadolu'da şu 
aşağıda sayacağım yolların yapılmasını istediğimizi 
arz ediyorum. Biraz önce sayın bakanın önüne de o 
yolları gösterir haritayı işaretleyerek koymuş bulunu
yorum. 

i; Balışıh - Yozgat - Yıldızeli demiryolunun ya
pılması. 

2. Erzincan - Erzurum yolunun 3 tam yol ayrı
mından, Yedisu Kasabası civarında ayrılıp, Karlıova -
Varto - Bulanık - Malazgirt - Patnos karayolunun 
devlet yolu olarak yapılmasını. 

3. Suşehri - Çamoluk Kasabası - Şiran - Kelkit -
Bayburt - tspir - Yusufeli yolunun yapılmamış ke
simlerinin, devlet yolu olarak yapılıp, tamamlanması
nı istiyoruz. 

Bu yollar, Doğu Anadolu'nun ulaşım ve ekono
misinin belkemiğini teşkil eden yollardır. îhmal edil
memesini istiyoruz. Bu yollar, bizi Batı'ya, Merkezî 
hükümetimize yakınlaştıracak yollardır. Hele Balışıh 
- Yıldızeli demiryolu yapılırsa, Ankara - Sivas arasın
daki ulaşım zamanı dışında, Erzincan - Erzurum ve 
Kars - Ağrı yöresine gidecek hemşerilerimizin de An
kara'ya ulaşım süresi ve dolayısıyla memleketlerine 
ulaşım sürelerinin çok kısalacağı ve bu istikamette 
otobüs yerine trenle toplu taşımacılık artacağı için de 
çok önemlidir ve ekonomiktir. 

Hem «petrolümüz yok» deriz, hem otoyolu yapa
rız; anlaşılır şey değil... Buna rağmen, yine otoyolu 
yapacaksanız, bize şu yukarıda saydığım devlet yol
ları ile demiryolumuzu da yapın; isterseniz borç para 
alarak yapın, yeter ki, bize de bir şeyler yapın. Aksi 

takdirde, seçmenlerimiz Ankara'da sizleri rahatsız 
edeceklerdir, bilesiniz. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ-

lu. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve 10 arka
daşının, Hükümetin izlediği dış politika konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/10) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» kısmında bir genel görüş

me önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Dış politikamızla ilgili aşağıdaki soruların ve ko

nuların ışığında, işbu genel görüşme açılmasıyla ilgili 
önergemizin, Anayasanın 98 inci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 100 ve 101 inci maddelerine uyularak kabu
lünü ve gereğini yüksek müsaadelerinize saygıyla arz 
ediyoruz. 

Rüştü Şardağ 
İzmir 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Vural Arıkan 
İzmir 

Halil İbrahim Karal 
Ankara 

Bahriye Üçok 
Ordu 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Aşkın Toktaş 
İzmir 

1. Amerika Birleşik Devletleri'yle aramızda câri, 
Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması Amerika'
ya, NATO'ya kahraman Türk Ordusunun garantisini 
sağlamakta, müttefikimiz, yıllardan beri kendi adına 
en küçük fedâkârlıkta bulunmamakta, görüşmeleri 
sürüncemede bırakmaktadır. 

Dışişlerimiz ve Hükümetimiz bu konuda neden ini
siyatif sahibi değildir, neden konu Meclise getirilme
mektedir? 

2. İslam ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında, 
Bulgaristan zulmüne karşı Arap kardeşlerimizden 
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yaptırım ve önlem niteliğinde hiçbir karar alınmamış 
olduğu anlaşılmıştır. 

Dışişlerimiz ve Hükümetimiz bu konuda neden 
daha aktif bir çabanın içinde değildir? Niçin Birleş
miş Milletler'i harekete getirici prosedürlere yönelin-
miyor? Yirminci yüzyılın yüz karası Bulgaristan'ı 
sözle ayıplayan devletlerle avurtma yoluna gidiliyor? 

3. Bizim kararlı, kesin, çizgileri dünyaya anlatıl
mış bir Kıbrıs siyasetimiz yoktur. Kardeşlerimizi Rum 
soykırımından kurtarmak için akıttığımız kan bahası
nı Yunanlılar boşa çıkarma çabasındadırlar. Ameri
ka ise her ödünü bizden beklemektedir. 

Dışişlerimiz, Kıbrıs politikasını ne zaman Meclis 
onayı ile belirleyip dünyanın gözü önüne serecek, «iş
te Kıbrıs konusundaki kararlı, kesin tutumumuz» di
yecektir? 

4. Türlü etnik ve mezhep gruplarının birbirlerini 
boğazladığı Lübnan konusu, giderek, Suriye ile İsrail'in 
bu ülkeyi paylaşma hesapları doğrultusunda bir se
yir takip ediyor? Ortadoğu, Avrupa ve Asya kıtaları
nın kilit noktasında, güçlü bir devlet olan Türkiye 
Cumhuriyetinin, dış siyaseti ne olacaktır? Bu, belli 
edilmemiş. Filistin davasında Arafat'ın yanında oldu
ğumuz haklı olarak hissettirilmekte; fakat net bir gö
rüntü verememekteyiz. Suriye ve İsrail'in ayrı ayrı 
nedenlerle, zaman zaman aleyhimize tavır koymaları 
karşısında, Türk Hükümeti ve Türk Dışişleri olarak, 
ağırlığımızın ne olduğu anlaşılmamaktadır. 

5. İran ve Irak'la ilişkilerimizi milletvekillerimiz 
gazete sütunlarından izlemekte, ara sıra «Ticari mü
nasebetlerimiz çok iyidir» denilerek sorun geçiştiril
mektedir. 

Türkiye'de, Irak ve İran'ın rejimleri, tutumları 
hakkında lehte, aleyhte yazılar yayınlanabileceği gibi, 
İran basınında da aleyhimize çıkan yazıların önlen
mesi mümkün değildir. Ne var ki, bizim devlet adam
larımızın ağzından, Hümeyni rejiminin aleyhinde tek 
cümle konuşulmadığı halde, İran Meclis Başkanı, 
Başbakanı ve daha başka resmî ağızlardan Türkiye'
deki rejime, Atatürk'e ve devlet adamlarımıza sözlü 
saldırılar görülüyor. Bunlar ortaya konulmuş, sonuç 
alınmışmıdır? 

6. Yunanistan'ın NATO içinde ve komşu ola
rak bize karşı tahriklerini duymayan kalmadı. Lozan 
anlaşmasını çiğneyerek, adaları silahlandıran Yunan 
Hükümeti, Limni küstahlığı ve Kıbrıs'taki tahrikleri 
sürerken, dünyaya karşı mazlum rolü takınıyor. Bu
nun etkinliğini çürütücü ne yaptık? 
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Hükümetimizin, «zeytin dalı uzatma» önerisi dı
şında, dünyayı bu konuda uyandırma bakımından 
ne gibi girişimleri olmuştur? Türkiye Büyük Millet 
Meclisine, bu önerileri millet kararına dönüştürecek 
en yüksek makam gözü ile neden başvurulmaz? 

7. Amerika Birleşik Devletleri, Ermenilere karşı, 
Türk soykırımını gündemden çıkarmadı. Bu yıl yine 
getirecek. Newyork Valiliği, okullara Ermeni soykırı
mının ders olarak konulması kararını aldı. Dünyada
ki terör olaylarını .lafla ayıplayan Amerika'nın, ken
di vatandaşlarına yönelik olaylarda «Ihkak-ı hak» yo
luna saptığını ibretle görüyoruz. Hatta, Türkiye'ye 
gelen bir Amerikan Devlet adamının, Libya'ya karşı 
Türkiye'yi yaptırıma zorladığını da üzülerek gözle-

'dik. 

8. Türkiye Cumhuriyeti büyükelçileri, bulunduk
ları ülkelerde kendilerine düşen görevleri, neden bek
lediğimiz üzere yerine getirmemektedirler? Büyükel
çilerin atanma işleri, ne zaman, iktidar partisi hükü
metleri dışişleri bakanlarının tensibine bırakılmaktan 
kurtarılacaktır? 

9. Neden ANAP. Hükümeti, kendisine tam bir 
millî destek sağlayacağından kuşku duymadığımız 
Türkiye Büyük Millet Meclisince karara bağlanmış 
bir dış politikadan kendisini sıyırma çabası içindedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin her konuda malı 
olmuş bir dış politika; yetmişiki düvele ilkelerimizi, as
la ödün veremeyeceğimiz hususları dış siyasetimizin 
kesin çizgilerini anlatacaktır. Onların, durmadan biz
den ödün koparma isteklerine dur diyecektir. 

Kararlı, onurlu bir dış politikanın ancak Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onayına dayanan bir dış po
litika olabileceğinin anlaşılması gerekir. 

Bu nedenlerle Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacaktır. 

Genel görüşmenin açılıp açılmaması konusundaki 
öngörüşmeler, gelecek birleşimde yapılacaktır. 

C) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 28 Ocak 

1986 gününden başlamak üzere, çalışmalarına 10 gün 
ara verilmesine dair Danışma Kurulu önerisi . 
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BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var
dır; okutup, oylarınıza sunacağım: 

23 .1 .1986 
Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunun 23.1.1986 Perşembe günü 
yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Genel Kurulun 
onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

ANAP. Grubu 
Başkanvekili 

Haydar Özalp 

Başkanı 
SHP. Grubu 
Başkanvekili 

M. Seyfi Oktay 

MDP. Grubu Temsilcisi 
Haydar Koyuncu 

ÖNERİ: 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 28 Ocak 1986 

gününden başlamak üzere, çalışmalarına (10) gün ara 
verilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — «TTıe American Friends of Turkey» adlı der

neğin yıllık konferansına katılmak ve kongre üyeleriy
le temas ve görüşmelerde bulunmak üzere 15 - 25 Şu
bat tarihleri arasında AB D'ye gidecek olan milletve
killerine dair Başbakanlık tezkeresi (3/954) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup, 
oylarınıza sunacağım: 

23 .1 . 1986 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıtıl

ması bakımından faydalı çalışmalarda bulunan «The 
American Friends of Turkey» adlı derneğin yıllık kon
feransına katılmak, ABD Kongre üyeleriyle temas ve 
görüşmelerde bulunmak üzere, ekli listede adları yazı
lı parlamenterlerimizin 15 - 25 Şubat 1986 tarihleri 
arasında adı geçen ülkeye gönderilmeleri uygun gö
rülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre alınacak ka
rarın gönderilmesini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

LİSTE: 

Oğan Soysal 
Ankara Milletvekili 

Halil ibrahim Karal 
Ankara Milletvekili 

Kâmran inan 
Bitlis Milletvekili 

ismet özarslan 
Amasya Milletvekili 

Ümit Halûk Bavulken 
Antalya Milletvekili 

Bülent Akarcalı 
istanbul Milletvekili 

BAŞKAN — Tezkere ve ekini oylarınıza sunu
yorum Î Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, or

man ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi {6/507) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 1 inci sırada, içel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Hü
kümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı A. Me
sut Yılmaz'ın cevabı (6/508) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, içel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sorusu yer almak
tadır. 

Sayın Sağlar?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
delaletinizi rica ederim. 

D. Fikri Sağlar 
içel 

1. «Singapur rezaleti» olarak tarihe geçen Uzak
doğu gezilerinizde sağlanan fayda nedir? 
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2. Son Uzakdoğu seferiyle birlikte, iktidara gel
diğinizden bu yana hükümet üyelerince dış ülkelere 
kaç seyahat yapıldı? 

3. Bugüne kadar yapılan dış gezilerde başbakan 
olarak size, hükümet üyesi bakanlara ve yüksek bü
rokratlara ödenen harcırah miktarları nedir? Bakan
lar Kurulu üyelerinin hesaplarına geçen harcırahları 
ayrı ayrı açıklar mısınız? 

4. Devlet protokolü olarak yurt dışına götürdü
ğünüz işadamlarının bu gezilere 1 000 doların üze
rinde döviz çıkardıkları iddiası doğru mudur? 

5. Japonya ve Çin gezilerinden dönen heyet ta
rafından yurda sokulan mallar için gümrük ödenmiş 
midir? Gümrük işlemi yapılan bir tek malın makbu
zunu gösterebilir misiniz? 

6. îddia ettiğiniz döviz rezervi fazlasını, bu yol
la tüketmeye devam edecek misiniz? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tçel Mil
letvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sayın Baş
bakanımız tarafından cevaplandırılması için vermiş 
olduğu sözlü soru önergesine - ki, bu yazılı soru öner
gesi idi, daha sonra sözlü soruya çevrilmiştir - cevap 
vermek üzere huzurunuzdayım. 

Bu önergede yer alan sorular içerisinde, hükümet 
tarafından cevaplandırılması mümkün bulunanlara, 
Sayın Abdullah Çakırefe ve Sayın Mahmud Altuna-
kar'ın verdikleri aynı mahiyetteki sözlü soru önerge
lerine cevaben yapılan açıklamalarla gerekli cevap ve
rilmiştir. 15.10.1985 ve 23.10.1985 tarihlerinde yaptı
ğımız bu açıklamalara ilave edilecek herhangi bir hu
sus mevcut değildir. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sağlar, buyurun efendim. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Neyse, bu se

fer değersiz bulmadı. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (tçel) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; gerçekten Türkiye Cumhuriyeti ta
rihinde çok önemli ve anlamlı günler yaşamaktayız. 
Sayın bakan, bir sayın milletvekilinin vermiş olduğu 
sözlü soruya, bazen değerli bulmayarak cevap ver
memekte; bazen de, «Bundan önce aynı mahiyetteki 
bir başka soruya cevap verdim» diyerek, cevaplandır
maktan kaçmaktadır, öyleyse, milletvekillerinin gö
revi nedir? 

23 â 1 . 1986 0 : 1 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Bu hü
kümet, Meclis denetiminden ne zamandan beri kaç
mıyor ki? 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, lütfen efendim; ya 
aşağıdan söz atma âdetini bırakınız yahut da yerinizi 
değiştirmenizi tavsiye ederim. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Be
nim sorularım da, bir başka milletvekilinin sorularıy
la aynı olabilir; ama, aynı sorularada aynı anlamda 
cevaplar verilebilir. 

Bundan anlaşılıyor ki, sayın hükümet, «Singapur 
rezaleti» denilen bu olayı, burada hâlâ sürdürmekte
dir. Bu olay, basında büyük bir şekilde yer almış
tır ve bunun yankıları yıllar boyu sürecektir; fakat biz 
de sorularımıza aynı şekilde devam edeceğiz. Hükümet 
de kürsüye çıkarak bu sorulara cevap vermekten ka
çar; biz de bu soruları tekrar tekrar sorarız. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından ^ alkışlar) 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
3. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgüriün, son 

yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü so
rusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yı/maz'ın cevabı 
(6/509) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, Başbakandan sorusu yer almak
tadır. 

Sayın Gökgün?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Başbakan Turgut Özal'm, yurtdışı seyahat-

leriyle ilgili aşağıdaki sorularımın yazılı olarak, tez el
den cevaplandırılmasına müsaadelerinizi saygı ile arz 
ederim. 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Sayın Başbakan Turgut özal'm, yurt dışında çe
şitli ülkelere yaptığı seyahatlerde, bilhassa Japonya ve 
Çin seyahatında Türkiye'yi temsilen giden üst kademe 
devlet görevlileriyle çeşitli ticaret adamlarının ve mil
letvekillerinin, devletimizi küçük düşüren, millî gele
neklerimizi, terbiyemize örf ve âdetlerimize aykırı tu
tum ve davranışta bulunduklarını, enflasyon ve hayat 
pahalılığının ağır baskısı altında inleyen köylü ve çift
çimizi, esnafımızı, işçimizi, memur ve emeklilerimizle 
sade vatandaşlarımızı derinden üzüp yaraladığından 
şüphe etmediğim, safahat âlemlerini basından öğren
miş bulunuyorum. 
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1. Amerika, Japonya ve Çin seyahatlerine kaç 
devlet görevlisi, kaç ticaret adamı ve kaç milletvekili 
katılmıştır 

Bu üç ülkeye yapılan seyahatte sarfedilen devlet 
parası. Türk Lirası ve dolar olarak ne kadardır? Se
yahate iştirak edenler şahsen ne kadar döviz sarfet-
mişlerdir? ' 

2. Devletimizin ve milletimizin ekonomik sorun
larına çare bulmak için dış ülkelere seyahat edenle
rin, âdeta uçağın taşıyamıyacağı kadar ağırlıkta ve 
bütçemizin kaldıramıyacağı kadar pahalı, kamyonlar 
dolusu lüks eşyayı gümrüksüz olarak yurda sokup ev
lerine taşıdıklarını hatta dört kapılı buzdolabı dahi ge
tirildiğini yine basından öğrenmiş bulunuyorum. 

Getirilen eşyalar neden gümrükte kontrol edilerek 
vergi alınmamıştır? Gümrük Kanunu hükümlerine 
göre getirilen bu eşyalara gümrük muamelesi uygulan
madığına göre, bu mallan getirenler hakkında neden 
yasal işlem yapılmamıştır? 

Bunlardan gümrük vergisi alınacak mıdır? 
Herhangi bir yasal işlem düşünülmekte midir? 

3. Yurtdışı seyahatlere iştirak edip de basında 
ismi geçen veya geçmeyen, yasalara, örf ve âdetleri
mize ve millî geleneklerimize uymayan üst kademe 
devlet görevlileri hakkında herhangi bir yasal işlem 
yapılmış mıdır, yapılmamışsa yapılması düşünülmek
te midir? 

4. Dış ülkelere yapılan bu seyahatlere tarım ke
siminden kaç kişi iştirak etmiştir? 

5. Seyahatlerden elde edilen sonuçlar, milletimi
ze ve devletimize maddî ve manevî neler kazandırmış
tır? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Ertuğrul Gökgün'ün sözlü soru önerge
si dolayısıyla, 15 ve 23.10.1985 tarihinde yaptığımız 
açıklamalara ilave edilecek herhangi bir cevabımız 
yoktur. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞASEN (Ordu) — Güzel 
bir formül; bundan sonra sözlü sorulara böyle mi ce
vap verilecek? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu 
bir siyasî komedidir. 

PAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — Bu kadar ciddiyet
sizlik olamaz. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Gökgün. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; aradan bu kadar uzun za
man geçmiş olmasına rağmen, soruma «Hiç cevap 
vermeyeceğim» denmesini kabul ediyorum; ama te
şekkür edemiyorum. Çünkü, biraz da olsa cevap ver
seydi, sarf edilen paralardan söz etseydi, gümrük ver
meden eşyaları kamyonlara yükleyip havaalanından 
evine giden zengin vatandaşlarımızdan vergi alınma
yışını ifade etselerdi, kendilerine teşekkür ederdim. 

Şimdi olay Singapur rezaleti diye, basında çıktı. 
Bunun, eğer yalansa tekzip edilmesi gerekirdi; bugü
ne kadar herhangi bir şekilde tekzip edilmedi; duyma
dık, görmedik. Yalnız burada gazetede yazılanları, 
bu kürsüden ifade etmeye benim gücüm yetmez; ma
nen yıpratıcı sözlerdir bunlar. Yalnız biz Singapur'da 
serbest piyasa ekonomisini canlandırmışız; o da var 
burada. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Türk 
gücünü göstermişiz evvel Allah, o da çıktı gazetede. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Bir otelin 
yerli olarak çalışanlarıyla, «Paralı zengin Türk Arap
ları geldi» diye otele dışarıdan hücum edenler ara
sında başlatılan mücadele, piyasayı oldukça kızıştır
mış. Bu üzücüdür... Buraya gidenler, serbest olarak 
turist olarak gitmiş dahi olsalar, Türkiye Cumhuri
yeti nüfus cüzdanını taşıdıkları takdirde, bu şekilde 
hareket etmeleri utandırıcı olur. Kaldıki, devlet adı
na ve devlet parasıyla görevli olarak gidenlerin bu 
rezalete sebep olmalarının hesabı hükümet tarafından * 
mutlaka sorulmalıydı. Çünkü bir Başbakan canini di
şine takmış, memleketimizi, milletimizi sıkıntıdan kur
tarmak, ticaretimizi artırmak ve döviz sağlamak mak
sadıyla iyi niyetle çırpınıp dururken, etrafında bulu
nan ve onunla hiç alakası olmayanların bu rezaleti 
ortaya koymaları hakikaten üzülecek ve utanılacak, 
hatta yasalarımızı dahi ihlal edecek bir konudur. Ora
da, Singapur da bir otel görevlisi, «Beyler, siz Müs
lüman değil misiniz yoksa, ramazan ayında bu reza
let ne?» demek zorunda kalıyor. Onlar bu kadar üzü
lüp, sızlanırken burada bizim hükümetimizin bu ko
nuda bir işlem yapması gerekirken, «Söyleyecek sö
zümüz yok» diye cevap vermesini, derin bir üzüntü 
ile karşılıyorum. 

170 - 180 kişi ne yapmışlar, hangi ticarî faaliyet
leri artırmışlar veya faydaları dokunmuştur? 1,5 mil
yon dolar - gayri resmî hesap bu, resmî olarak bunun 
hesabını yapsak daha fazla olacak - harcamışlar. Bir 
zamanlar Lüksemburg'dan 1 milyon dolar ödünç al
mıştık; konsorsiyum kurulmuş ve acımışlardı bize, 
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bugün işbaşında bulunanlar da bunun altına imza at
mışlardı. Demek hakikaten zenginleşmişiz, buna da 
sevinmek lazım; ama meydana gelen olaylar üzücü
dür. 

Uçağın taşıyamayacağı kadar ağırlıkta eşya geti
rilip, evlere götürülmüş; bu eşyaların gümrüğünün 
neden alınmadığının burada söylenmesi gerekirdi. Bu
na çok üzülüyorum ve kanunları ihlal eden bu ola
yın peşini, mutlak surette bırakmamak amacında-
yım. Milletvekili olarak üzerime düşen görev budur. 
Sayın iktidar milletvekilleri, sizlere hitap ediyorum, 
siz de bu olayın peşini bırakmayınız. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, Meclise hitap edecek
siniz... Lütfen efendim... 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Muha
lefete de hitap edeceksiniz. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Sayın mu
halefet milletvekilleri, siz de bu işin peşini bırakma
yınız. 

Uçağa 40 - 50 kasa viski yükleniyor; helal olsun, 
afiyet olsun; ama bunlarla yetinilmeliydi... Benim 
köylüm, çiftçim perişanken, taban fiyatları enflasyo
nun altındayken; banka kapılarında, yüksek faizle 
kredi alacağım diye sürünürken; traktörünü satmayı 
hatta intihar etmeyi tercih ederken, bu zengin tereyağ 
tabakasının Singapur'larda, Hong Kong'larda Türk 
Milletinin dövizini ve parasını çarçur edip Lale Dev
rinden de öte bir safahatın içinde bulunmalarını ayıp-

* lıyorum, teessürle karşılıyorum. 

Türk köylü ve çiftçisi de oraları görmek isterdi; 
oraya giden bir tane çiftçi vatandaş yoktu. Bunun 
cevabını da alamadım. 

Sayın Hükümet üyelerinden istirhamım, bu ola
yın peşine kendileri de katılsınlar ve bırakmasınlar. 
Bu olay, peşi bırakılacak, takip edilmeyecek, üstü 
kapatılacak bir olay değildir. Verilen bu cevabi da 
kabul etmiyorum, cevap verildi saymıyorum; çün
kü, eğer biraz daha gecikseydi, bir çocuğun doğa
cağı zaman geçmiş olacak; dokuz ayı tamamlaya
caktı. 

Bu olayı çok kınıyorum. Türk örf ve âdetlerini, 
Türk ananelerini hiçe sayan bu olayın cevapsız bı
rakılmayacağı ümidiyle tekrar hepinizi selamlıyorum 
efendim. (MDP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. . 
Soru cevaplandırılmıştır. 
4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

yurdumuzda yatırım yapacak A. B. D.'li işadamları
nın can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir 

anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6] 511) (1) 

5. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A. B. D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
\Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

BAŞKAN — Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
6/511, 6/518 ve 6/519 numaralı sözlü soru önergele
rinin görüşülmesi, İçtüzüğün 97 nci maddesi gere
ğince ertelenmiştir. 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşla
rımıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın cevabı (6/424) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in Dışişleri Bakanından sorusu yer 
almaktadır. 

Sayın Canver?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Va

hit Halefoğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla talep ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana 

Suudi Arabistan Hükümeti, Suriye'nin Hatay İli
mizi kendi sınırlarına katan haritaları somut olarak 
desteklediğini gösterir biçimde, Hatay İli doğumlu 
vatandaşlarımızı vize engellemesi ile ülkesine kabul 
etmemektedir. Bu durum ise daha önce Meclis kür
süsünden verdiğiniz bir yanıt ile doğrulanmış ve 
Suudi Arabistan Konsolosunun cevap vermekten ka
çındığı bizzat bakan tarafından belirtilmiştir. 

1. Uluslararası ilişkilerde karşılıklılık esası ge
çerli olduğuna göre, aynı şekilde Suudi Arabistan 
doğumlu yabancılara Türkiye'ye girme hakkının ve
rilmemesini düşünüyor musunuz? 

2. Bakanlığınıza dahi cevap vermeyen Suudi 
Arabistan Konsolosunun geri çekilmesi için Suudi 
Arabistan Hükümeti nezdinde girişimleriniz oldu 
mu? 

3. Bugüne kadar Suudi Arabistan yetkililerinden, 
Hatay doğumlu vatandaşlarımızın neden Suudi Ara-
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bistan'a kabul edilmedikleri hususunda ciddî, inan
dırıcı ve bizim açımızdan kabul edilebilir hiçbir açık
lama geldi mi? 

4. Büyük Atatürk zamanından beri ödün ver
mediğimiz toprak bütünlüğümüzden ve ulusal onu
rumuzdan, Suudi Arabistan'a karşı sizi ödün ver
meye zorlayan nedenler yalnızca ekonomik ilişkileri
miz midir. Açıklar mısınız? 

BALKAN — Buyursunlar 'Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YBUMAZ (Ri

ze) — Sayın Başkan, değerli milıletiveklilleri; Adana 
MıM t̂Veldii Sayın Cüneyt Canverlin, Sayın Dışişleri 
Balkanımıza muhatap sorularını cevaplandirmlak üze
re huzurunuzda bulunuyorum : 

1. Uluslararası (ilişiklerde prensüp olarak Ikarşı-
Mdılıfc İlkesi geçeridir. Ancatk, devletlin yüksek men-
faatieriınlin her zaman için bu İlkeden de önde geddiği 
(izahtan varestedir. Esasen, ,blirçok ülkeye yönelik vi-
ze rejimimizde, söz konusu yüksek mülahazalar ön
de tutulduğundan, müteka'blÜMyet prensibinin dar çer
çevesi aşılimışitır. 

Suudli Arabistan yetkıillileri, bu konuda ştaıdİye ka
dar her seviyede tekrarladıkları açılklamada, cari uy
gulamanın emniyet mülahazası ide genel bir uygulama 
olldluğunu ve Hatay doğumlu vatandaşlarımızı istih
daf eden herhangi bîr politikanın söz konusu olma
dığını beirtmişlerdür. 

>2. Her ülkede diplomatlar, bulundukları ülkenin 
(kanun ve rılizamlarına, örf ve âdetlerine uymak ve 
saygı göstermek zorundadırlar. Buna aykırı davranış
lar gösterenlerin geri çeklmeteri ülkelerinden istenebi
lir. Suudli Konsolosunun bu gülbi davranışları olduğu 
tespit edildiği takdirde bu yola gidÜmesî gayet tabiî
dir. 

3, Suudli Arabistan yetkilileri, en üst düzeyde da
hi, bu konuda açıklama olarak, Hatay dbğumılu va
tandaşlarımızı hedef alan hiçbir uygulamanın söz 
(konusu olmadığını; ancak viize istemlerinde normal 
olan, şahıslar içlin genel emniyet taraması sebebiyle 
bazı vattandaşılanmızın Vizelerinin geciktiğini, bazı
larına da yine emniyet mülahazası ile vize verilmemiş 
aîalhileceğinli belirtmişlerdlir. 

4. ödün venmek hliçblir zaman söz konusu ol
mamıştır ve hiçbir sebeple de olmayacaktır. 

Bu vesileyle yüce Meclise saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Canver, buyurun. 
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•CÜNEYT CANVEIR (JAdana) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; Dışişleri Bakanımız adına cevap ve
ren Sayın Balkana teşekkür eddbiliîyorum; çünkü ger-
çdköen hazırlanarak gelmiiş. «Buna daha önce cevap 
veri!k&» de diyebilirdi; çünkü gerçekten bu konu 
Meclîste daha önce fconuşaimuşıtu. 

Yalnız verdiği yanıtlar arasında geçen cümlelerin 
İbliri şöyle : «(Devlettin yüksek menfaatlleri söz ko
nusu ise, mütekabiliyet esasları aşılır» dedi. Burada 
yeni bir soru geliyor gündeme : ISuudluların Hataylı
lara Vize vermemesi, devletimizin hanıgi yüksek men
faati karşısında göz ardı edilmiş veya fazlaca Üstü
ne gidilmemişler?. Aslında bu (Sorunun da açıklanma
sı gerekir; yani ülkemizin hangi menfaati vardır da 
Suudluların Hataylılara Vize vermemesine 'bîr öl
çüde göz yummak zorunda kalmışızdır?. Bunu Sa
yın Bakanın açıklamasını dilerim; halen bu şansı var. 

«Hatay doğumıluliara vize veriliıyor.» Verilseydi, 
zaten nlilçiın Hatay doğumlulara vize verilmiyor diye 
'bir soru gündeme gelmezdi. 

Emniyet mülahazalarıyla genelde zalten vize ve-
rifflirken birtakım araşltırmalar yapâıyor savı da, ge
çerli değil. Her ülke kuşkusuz kendi ülkesine gire
cek insanlar hakkında birtakım araştırmalar yapalbile-
cekUir; ama münhasıran Hatay doğumlulara uygulan
dığı için 'bu konu gündeme gelmiştir, hem de birçok 
kereler gündeme gelknliştıir; Hatay milletvekilleri ta
rafından da birçok kez gündeme ıgetlMlimİştSr. O hal
de, bu konuda münhasıran Hatay doğumlulara Vize 
vermediği konusunda, Suudli Arabistan yetkililerinin, 
ciddi şikâyetler vardır. 

Dışişleri Balkanının, 'buradaki Suudlu Başkonso
losun, aradan 3 aylık 'bir süre geçtüğSi halde cevap ver
mekten kaçındığı yolunda da bir açıklaması vardır. 
Şimdi soraybrum sayın üyeler : Büyük Atatürk'ün, 
Türkiye'ye son hediyesi idli Hatay. Şimdi bir başka 
ülke, sanki TürkJİye'nlin sınırları içerisinde değülmliş-
çesine, Hatay doğumlulara Vize vermekten -mülahaza
sı ne olursa olsun- imltlina ediyor veya vermiyor. Şim
di buna karşılık, bizim de onlara yaptırım uygulama
mız gerekmez mü?, örneğin, ben, Suudluların kuru
luş gününe protesto telgrafı çektim, sıradan 'bir mi-
letvekiili olarak, giiCmedüm, protesto ettim; gece de 
'kabul resimleri vardı, gütmedim; bu, 'bir protesto ör
neğiydi. Bunları daha büyük sekide, hükümet nezdin-
de, ciddi olarak 'gündeme getirmemiz gerek. GetSr-
mlezsek ne olur?. İste, getirmezsek, ciddi tavırlar koy
mazsak, devamlı, aleyhimize, her yerde kararlar alı
nır. Bunun son örneğini Amerika'da yaşıyoruz. Er-
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meni lıdblsiinin, Ermenilerin yaptıklarına tanık olu- I 
nuz; Dökmediyan'ıri Kaliforniya Valisi oluşuna dik-
kat ediniz; Fransa'da, Amerika'da açılan Türk düş
manlığı anılarına dlitkfcalt ediniz; bütün bunlar, ta-
vınsızlılkıtan kaynaMaınmafctadır. 

«Acaba ticarî ilişkilerinıiiz mi çok önemi?» diye 
onu da sordum. Düşünün arkadaşlar, «Bir mlilletin 
onuru mu, ticaret mü?» dediğinizde, kuşkusuz, mil
letlin onuru önce gelmek durumundadır. Bunlar İh
mal edilmektedir arkadaşlar, tavır konulmamaktadır. 
Tavır konulmadığı için 'de, Türkiye, herkesin üzerinde 
kolaylıkla tasarrufta bulunabileceği bir ülke (haline 
gelmektedir giderek; buna haç kimsenin hakkı yok
tur. Bu konuda daha duyarlı oıîmak, daha keşlin ta
vırlar almak zorundayız. Tavır alırsak, kimse de 
kürsülere çıkıp, 'bunları sorun yapmaz, hükümete te- | 
şekkür eder. I 

Saygılarımla. 
BALKAN — Teşekkür ederiz. | 
Soru cevaplandırılmıştır. | 
8. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan I 

Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze- I 
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

'BAŞKAN — 8 imci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Turan Bayezit'in, Başbakandan sorusu var- I 
dır. 

Sayın 'Bayeztft?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
»Soru ertelenmiştir,, I 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki I 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) I 

10. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) \ 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve İzmir I 
Milletvekili Süha Tanık'ın, Sinema ve Video Konu- I 
nu Teklifi ve Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma I 
ve Turizm; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/216) (S. Sayısı: 394) (1) 

(1) 394 S. Sayılı Basmayazı 22.1.1986 Tarihli 
63 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — 9 ve 10 uncu sıradaki sorular, Sa
yın Cüneyt Canver'e aliit olima'sı sebebiyle, İçtüzüğün 
97 nci maddesi gereğince ertelenmiştir. 

11. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzeî' 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) 

BAŞKAN — l'l inci sırada, Eskişehir Milletteki-
ii Nuri ÜzeFin, Başbakandan 'sorusu vardır. 

(Sayın Üzel ... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Artkany 

in, 1980 - 1983 yıllarında ithalata uygulanan gümrük 
vergisi muafiyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/553) 

(BAŞKAN — 12 ndi sırada, Edirne Milletvekilli 
Türkân Arıkan'ın, Maliye ve Gümrük Bakanından 
sorusu vardır., 

iSayın Arılkan?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Ybk. 
Soru ertelenmiştik". 
13. — Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğ-

lu'nun, Mardin İlindeki örnek tarım çiftliği arazisine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/541) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Mardin Milletveki
li Kenan Nuri Nehrozoğlu'nun, İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Nehrozoğlu?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Ybk. 
Soru ertelenmiştir. 
14. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, la

iklik ve Atatürk aleyhtarlarının faaliyetlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram'ın, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bayram?... Burada. 
Cevap verecek sayın'bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek-
li'fil'eriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

(Dünkü birleşimde, Sakarya Milletvekili Nihat Ak-
Pak ve İzmir Milletvekili Sulha Tanık'ın, Sinema ve 
Video Kanunu Teklifi ve Adalet; Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe komisyonları ra-
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poflarının müzakeresini tamamlamış; maddelere {ge
çilmesi de, oylanmak suretiyle kafbul ediİmlişıtL 

Şimdü, bu kanun tekilinin görüşmelerine kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet?... Hazırlar. 

1 indi maddeyü okutuyorum : 
Sinema ve Video Eserleri Kanunu Teklifi 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; kültürle ya

tkın mıünasebetli ve yaygınlığı sebebiyle, kitle haberleş
me vasıtalarınım en müh'imlerinden bM olan sfinema 
ve video eserlerinin, eğMcti, öğretici, kültür yayıcı ve 
aktarıcı, üjıkeınizi tanıtıcı fonksiyonlarına işlerlik ka
zandırmak; yapım, denetim ve gösiterim, programla
ma konuları ile teknoloji kullanımı yönünden geliş
tirilmelimi sağlamak; Türk Sinema sanatı sahasında 
çalışanlara destek vermek; Sinema hayatına millî bir
ilik, 'bütünlük ve devamlılığımız açısından düzen ve 
ölçü kazandırm&kitır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Şardağ. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Saygıdeğer Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
bu kanun teklifine, bugün, müzikle ilgili bir bölümün 
ekleneceğini dün öğrenmiş bulunuyorum. Bu kanun 
teklifinin, öncelikle, 1 inci maddeden evvel başlığı de
ğişecek ve «müzik» eklenecek. Burada, «Müzik ya
pımcıları» gibi bir konu geldiği zaman plakçılar akla 
geliyor. Bu teklif, video ve sinema sahipleriyle plak 
sahiplerinin heyecanla beklediği; fakat sanatçıların 
yanına uğramayan bir kanun teklifidir. Dünde de 
bunu konuştuk; bu kesin, efendim. 

Kanun teklifinin başlığını, yani 1 inci maddenin 
üzerindeki başlığı değiştirirken, «Müzik yapımları» 
diyelim de ihtilafın önüne geçelim. Plakçıların bir sü
rü imza toplayarak hepimize gönderdiği müzisyenler, 
- bu konuda biraz uyanalım arkadaşlar - o imzalar, 
tanınmış sanatçılar hepimizi harekete geçirdi; fakat 
bunlar onların değil plakçıların imzalarıdır ve çıkacak 
olan bu kanun plakçıların lehinedir. «Müzik yapımcı» 
değil, «Müzik yapımcıları» ibaresini koyarsak ihtila
fın önüne geçmiş olabiliriz. 

Bu maddede bu kadar konuşuyorum; saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum: 

23 . 1 , 1986 0 : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sinema ve Video Eserleri Ka

nun Teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdakli şekilde 
değiştirilerek kabulünü arz ederiz. 

Amaç : 
Madde 1. — Bu Kanunun amacı; kültürle yakın 

münasebeti ve yaygınlığı sebebiyle, kitle haberleşme 
vasıtalarnun en mühimlerinden bM olan sinema, vi
deo ve müzik eserlerinin, eğitici, öğretici, kültür ya
yıcı ve aktarıcı, ülkemizi tanıtıcı fonksiyonlarına iş
lerlik kazandırmak; yapım, denetim ve gösterim, 
programlama konuları ile teknoloji kullanımı yönün
den geliştirilmesini sağlamak; Türk sinema ve müzik 
sanatı sahasında çalışanlara destek vermek; sinema 
ve müzik hayatına, millî birlik, bütünlük ve devam
lılığımız açısından düzen ve ölçü kazandırmaktır. 

Timur Çınar 
Manisa 

İsmail Üğdül 
Edirne 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Yılmaz önen 
İzmir 

İlker Tuncay 
Çankırı 

Oğan Soysal 
Ankara 

Mustafa Taşar 
Gaziantep 

Metin Balıbey 
Afyon 

Nihat Türker 
Afyon 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Barlas Doğu 
Ankara 

Nevzat Bıyıklı 
Artvin 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERRBM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor. 

EIROL AĞAGÎL ^Kırklareli) — Soru sorabilir 
miyim efendim? 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

561 — 



T. B. M. M. B : 64 23 x X . 1986 0 : 1 

1 inci maddeyi, kabul edilen önerge istikametin
deki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun bir sanayi dalı olan 

Tünk sinemasının ve ürünlerinin teşvik edilmesi, eser
lerin yapılması, denetlenmesi, dağıti'lması, gösterilme
si ve 'bu işlemlerden doğan telif halklarının korunma
sı esas ve usullerini kapsar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — 'Sorum var efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EROL AĞAGİL '(Kırklareli) — Sayın Başkanım, 

'benim sorum zatı âlinize : Bu maddede önerge var 
mı? 

BAŞKAN — Var efendim. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Önergelerden 

sonra soru sorma hakkı tannmıyorsunuz. 
İBAŞKAN — Mümkün değil efendim. 

EROL AĞAGİL '(Kırklareli) — Ben önergenin 
mahiyetimi 'bilmiyorum, önergenin mahiyeti, bazen 
maddeyi değiştiriyor. 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, zatı âlinizle de olmak 
üzere, bu konuyu daha evvelki "birleşimlerde tartış
tık. Maalesef, İçtüzük, 'bu tatbikatımızın dışında bir 
muamele yapmamıza imkân vermiyor. 

EROL AĞAGİL '(Kırklareli) — Sayın Başkanım, 
o zaman bu önergelerin yüce kurul üyelerine otu
rum 'başlamadan evvel dağıtılması lazım. 

BAŞKAN — Efendim, inşallah İçtüzüğün bura
daki müzakereleri sırasında 'böyle bir teklifi arz eder
siniz, sayın Genel Kurul iltifatla karşılar, o zaman 
'biz de 'bunu yerine getiririz. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Efendim, 'bu iki 
maddede de müzik eserlerinin 'gösterilmesi deniliyor 
Hiç olmazsa burada, «icra» kelimesi yer almalıdır 
Bir maddî hata oluyor. ıBunu nasıl düzelteceğiz? 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, bunun münakaşası 
nı zatı âlinizle aşağı yukarı dört beş birleşimde yap 
tık. Bunun dışında yapacağımız bir muamele, yok. 

EROL AĞAGİL '(Kırklareli) — 'Hayırlı olsun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
[İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkanım, 

bu anlamda, acaba İçtüzük Teklifi Genel Kurula ne 

zaman gelecek? Başkanlık Divanı olarak bir şey söy
leyebiliyor musunuz? 

'BAŞKAN — Efendim o, tamamen komisyonun 
tasarrufu altında olan bir konudur. Komisyon ne 
gi'bi 'bir muamele yaptı, tabiatıyla benim şu anda 
Başkan olarak bir bilgim yok, ancak, komisyonda 
neticelendirilip gündeme girdiği tandan itibaren mü
zakeresine geçilir elbette. 

2 nci madde üzerinde başkaca söz isteyen?.. 
Yok. 

Önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı kanun tekli

finin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

(Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun bir sanayi dalı olan 

Türk sinemasının ve ürünlerinıin teşvik edilmesi ile 
eserlerin yapımı, denetlenmesi, dağıtılması, gösteril
mesi ve bu işlemlerden doğan telif ve gösterme hak
larının korunması esas ve usullerini kapsar. 

Eİkri Sağlar 
İçel 

Edip özgenç 
İçel 

Tevfiik Bilâl 
Hatay 

Salim Erel 
Konya 

H. Avni Güler 
İstanbul 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sinema ve Video Eserleri Ka

nun Teklifinin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilerek kabulünü arz ederiz. 

MADDE 2. — Bu Kanun bir sanayi ve sanat da
lı olan Türk siineması ve Türk müzik sanatı ürünleri
nin teşvik edilmesi, eserlerin yapılması, denetlenme
si, dağıtılması, gösterilmesi ve icrası ve bu işlemler
den doğan telif ve gösterim ve icrası haklarının korun
ması esas ve usullerini kapsar. 

Timur Çınar 
Manisa 

Mustafa Taşar 
Gaziantep 

Nihat Tüıker 
Afyon 

Nevzat Bryiklı 
Artvin 

İsmail Üğdül 
Edirne 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Barlas Doğu 
Ankara 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 
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İlker Tuncay 
Çankırı 

Oğan Soysal 
Ankara 

Gürbüz Şakranl 
Manisa 

T. 

İsmail Daj 
Balıkesir 

B. M. M. B 

Rezan Şahinkaya 
Ankara 

Yılmaz önen 
İzmir 

Metin Balıbey 
Afyon 

'1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun teklifinin 2 nci maddesinde «bir sanayi» ke

limelerinden sonra «ve sanat» sözcüklerinin eklen
mesini öneriyoruz. 

Rüştü Şardağ 
İzmir 

sdurrahman Demirtaş 
Hatay 

Durcan Emirbayer 

Fikret Erten 
İzmir 

İzmir 

Vural Arıkan 
İzmir 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre 
yeniden okutup, işleme alıyorum : 

Manisa Milletvekili Timur Çınar ve arkadaşlarının 
önergesi : 

MADDE 2. — Bu Kanun bir sanayi ve sanat dalı 
olan Türk sineması ve Türk müzik sanatı ürünleri
nin teşvik edilmesi, eserlerin yapılması, denetlenmesi, 
dağıtılması, gösterilmesi ve icrası ve bu işlemlerden do
ğan telif ve gösterim ve icrası haklarının korunması 
esas ve usullerini kapsar. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN? 
GENGÎZ TUNCER (Kayseri) — Katılıyoruz efen
dim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılıyoruz. 
yalnız, arkadaşımızın işaret buyurduğu bir redaksiyon 
hatası vardı. Eğer mahzur yoksa «gösterilmesi» ke

limesinden sonra «ve icrası» kelimelerimin gelmesi ve 
gene aynı satırın devamında bulunan cümlenin, «bu 
işlemlerden doğan telif ve gösterim ve icrası» diye dü
zenlenmesi acaba mümkün müdür? 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Aynı şey 1 inci 
madde için de geçerlidir efendim, çünkü orada da ay
nı olay vardır. 

BAŞKAN — Sayın Edip özgenç, sizlin vermiş ol
duğunuz önerge, bu önergeyle aşağı yukarı aynı isti
kamette oluyor, önergenizi geri alıyor musunuz efen
dim? Yoksa işleme... 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) —- önergemii geri alıyorum 
Sayın Başkan. 

'BAŞKAN.— Teşekkür ederim efendim. 
önergeyi yeniden okutuyorum : 
'Manisa Milletvekili Mehmet Timur Çınar ve ar

kadaşlarının önergesi : 
Madde 2. —Bu Kanun, bir sanayi dalı olan Türk 

sineması ve Türk müzik sanatı ürünlerinin teşvik edil
mesi, eserlerin yapılması denetlenmesi, dağıtılması, 
gösteriilmesi ve icrası ve bu işlemlerden doğan telif ve 
gösterim ve icrası haklarının korunması esas ve usul
lerini kapsar. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Sayın Rüştü Şardağ, kabul edilen bu önerge ile 
tatmin oluyor musunuz, yoksa önergenizi tekrar oku
talım mı efendim? 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Burada bu madde 
vardı zaten efendim. Sinema, güzel sanatların en 
önünde gelen bir sanattır. Sayın hükümet önceki öner
geyi kabul etmişse mesele yok, ancak sanat ve sanayii 
dıalı olması bakımından «ve sanat» sözcüklerinin ila
vesi lazım; çünkü, sanıyorum bu unutulmuş. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efendim : 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve arkadaşlarının 

önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun teklifinin 2 nci maddesinde «bir sanayi» 

kelimelerinden sonra «ve sanat» sözcüklerinin eklen-
mesiini öneriyoruz. 

BAŞKAN — önergeye, hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılıyoruz 
efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önergeler ışığında, maddeyi yeniden 
okutuyorum : 

Madde 2. — IBU Kanun bir sanayi ve sanat dalı 
olan Türk sineması ve Türk müzik sanatı ürünlerinin 
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teşvik edilmesi, «serlerin yapılması, denetlenmesi, da
ğıtılması, gösterilmesi ve icrası ve bu işlemlerden do
ğan telif ve gösterim ve icrası haklarının korunması 
esas ve usullerini kapsar. 

BAŞKAN — Komisyonun, bu önergeler ışığında, 
okunmuş bulunan madde metnine bir itirazı var mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNOER (Kayseri) — Hayır efendim. 

'BAŞKAN — Maddeyi, son okunan şekli ile oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyli okutuyorum : 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen deyimlerden; 
a) Eser : Film, video ve benzerleri üzerine kay

dedilmiş hareketli fikir ve sanat mahsullerini, 
b) Denetim : Devletin ülkesi ve milletiyle bölün

mez bütünlüğü, millî egemenlik, cumhuriyet, millî gü
venlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel 
ahlak ve genel sağlık açısından suç veya suça teşvik 
unsuru ihtiva etmemesi, millî kültür, örf ve âdetleri-
m'ize uygunluğu yönünden bu kanunda tanımlanan 
eserlerin yetkililerce inoelenmesini, 

c) Film : Sesli ve görüntülü veya sadece görün
tülü olarak hazırlanmış, ticarî amaçlı eserlerle, tanı
tıcı, öğretici ve teknik mahiyette olan veya günlük 
olayları tespit eden her çeşlit hareketli sinema eseri 
ve benzerlerini, 

d) Video : Üzerindeki elektromanyetik parçala
ra ses ve görüntü veya sadece görüntü kaydedilmiş 
her çeşit hareketli görüntü malzemesini, 

e) Bandrol : Eserlerin şerit, kaset ve dış amba
lajı üzerine yapıştırılan ve sökülmesi halinde yapış-
tırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren ve üzerinde 
Bakanlık ile işletme belgesine sahip olanın özel işa
reti ve seri numarası yer alan etiketi, 

f) Yapımcı : Eserleri üreten gerçek veya tüzel
kişileri, 

g) İşletmeci : Eserlerin toptan ve perakende da
ğıtımını, alım - satım ve kiralama işinii yapan veya 
birden çok kişinlin seyretmesi için umuma açık sine
ma veya benzeri salonu işleten veya kablolu yayım 
yapan kişiyi, 

h) Balkanbk : Kültür ve Turizm Bakanlığını, 
İfade eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sayın Türkân Arı-
kan, buyurun efendim. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, ben de 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Melen, zatı âlinizi, Sayın Rüştü 
Şardağ*dan sonraki söz sırasına kaydettim efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; maddenin (b) ben
dinin «Denetim» başlığı .altındaki bendi, «Devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, millî egemen
lik, cumhuriyet, millî güvenlik, kamu düzeni, genel 
asayiş, kamu yararı, genel ahlak ve genel sağlık açı
sından suç veya suça teşvik unsuru ihtiva etmemesi; 
millî kültür, örf ve âdetlerimize uygunluğu yönün
den bu kanunda tanımlanan eserlerin yetkililerce in
celenmesini» diyor. Millî kültüre kadar olan bölüm, 
Anayasanın 13 üncü maddesiyle tamı tamına aynı, an
cak, ondan sonra eklenen kısım Anayasanın bu mad
desinde görülmüyor. Millî kültür, örf ve âdetlerimize 
uygunluğu yönünden bu kanunda tanımlanan eserle
rin yetkililerce incelenmesi... Bu, ileride çok sübjektif 
birtakım kararları ortaya getirebilir ve sanıyorum bu 
kısmın eklenmesi, Anayasaya da aykırıdır. Yüce Mec
lisin dikkatini özellikle bu noktaya çekmek (istiyorum; 
çok gizli bir sansür etkisi görüyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Buyurun Sayın Şardağ. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Efendim, zaten 
önergemiz var, 3 tane «görüntü» kelimesi geçiyor... 

BAŞKAN — Sayın Şardağ, önergenizi burada izah 
edebilir misiniz? 

Buyurun efendim. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
önerge okunmadan olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, önergesini izah sadedinde 
daha evvel söz istemişti; oradan konuşmak istiyor, 
o da mümkün değil. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Oldu efendim, 
lütfen kızmayınız. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Saygıdeğer Baş
kan, saygıdeğer milletvekilleri; «video: üzerindeki 
elektromanyetik parçalara ses ve görüntü veya sa
dece görüntü kaydedilmiş her çeşit hareketli görün
tü malzemesini» diyor ve devam ediyor. Yani, üç sa
tırda 3 tane «görüntü» kelimesi geçmektedir; bunun 
tashihini rica, etmek için söz aldım. 

Eğer hükümet kalbul buyurursa «Video: - üzerin
deki elektromanyetik parçalara ses eşliğinde görün
tü - veya sadece görüntü - kaydedilmiş her çeşit hare-
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ketli malzemeyi» diyelim tekrar orada da «görüntü» 
demeyelim. 

Şimdilik bu kadarını arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şardağ. 
Önergeler vardır, sırasıyla okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sinema ve Video Eserleri 

Kanun Teklifinin 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilerek kabulünü arz ederiz. 

Tanımlar. 
Madde 3. — Bu kanunda geçen deyimlerden; 
a) Eser : Film, video, ses taşıyıcıları ve ben

zerleri üzerine kaydedilmiş hareketli veya sesli fi
kir ve sanat mahsullerini, 

ıb) Denetim : Devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğü, millî egemenlik, cumhuriyet, millî 
güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, 
genel ahlak ve genel sağlık açısından suç veya suça 
teşvik unsuru ihtiva etmemesi, millî kültür, örf ve 
âdetlerimize uygunluğu yönünden bu kanunda tanım
lanan eserlerin yetkililerce incelenmesini, 

c) Film : Sesli ve görüntülü veya sadece gö
rüntülü olarak hazırlanmış, ticarî amaçlı eserlerle, ta
nıtıcı, öğretici ve teknik mahiyette olan veya günlük 
olayları tespit eden her çeşit hareketli sinema eseri 
ve benzerlerini, 

d) Video : Üzerindeki elektro manyetik parça
lara ses eşliğinde görüntü veya sadece görüntü kay
dedilmiş her çeşit hareketli malzemeyi, 

e) Ses taşıyıcısı : Üzerine sadece ses kaydedil
miş, her türlü plak, ses kaseti ve benzerlerini, 

f) Bandrol : Eserlerin şerit, kaset ve dış am
balajı üzerine yapıştırılan ve sökülmesi halinde ya
pış tırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren" ve üze
rinde Bakanlık ile işletme belgesine sahip olanın özel 
işareti ve seri numarası yer alan etiketi, (ses taşıyıcı
sında bakanlık bandrolü ile işletme belgesi sahibinin 
özel işareti kullanılır.) 

g) Yapımcı : Eserleri üreten veya ithal eden 
gerçek veya tüzelkişileri, 

h) İşletmeci : Eserlerin toptan ve perakende 
dağıtımını, alım - satım ve kiralama işini yapan veya 
birden çok kişinin seyretmesi veya dinlenmesi için 
umuma açık sinema veya (benzeri salonu işleten veya 
kablolu yayım yapan kişiyi, 
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ı) Bakanlık : Kültür ve Turizm Bakanlığını, 
İfade eder. 

Metin Balıbey 
Afyon 

Timur Çınar 
Manisa 

Nihat Türker 
Afyon 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Barlas Doğu 
Ankara 

Nevzat Bıyıklı 
Artvin 

Yılmaz önen 
İzmir 

İsmail Üğdül 
Edirne 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Gürbüz Şakranh 
Manisa 

İlker Tuncay 
Çankırı 

Oğan Soysal 
Ankara 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Mustafa Taşar > 
Gaziantep 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin 3 üncü maddesi, (b) 

denetim fıkrasındaki «millî kültür, örf ve âdetlerimize 
uygunluğu» ifadesinin, Anayasanın «'Bilim ve sanat 
hürriyeti» ile ilgili 27 nci maddesine ve «Temel hak 
ve hürriyetlerin sınırlanması» ile ilgili 13 üncü mad
desine aykırılığı nedeniyle madde metninden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ferit Melen Rıfat Bayazıt 
Van Kahramanmaraş 

Kadir Altay Fenni Islimyeli 
Ankara Balıkesir 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup, işleme 
alıyorum: 

Manisa Milletvekili Timur Çınar ve arkadaşları
nın önergesi: 

Tanımlar. 
Madde 3. — Bu Kanunda geçen deyimlerden; 
a) Eser : Film, video, ses taşıyıcıları ve benzer

leri üzerine kaydedilmiş hareketli veya sesli fikir ve 
sanat mahsullerini, 

b) Denetim : Devletin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğü, millî egemenlik, cumhuriyet, millî 
güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yaran, 
genel ahlak ve genel sağlık açısından suç veya suça 
teşvik unsuru ihtiva etmemesi, millî kültür, örf ve 
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âdetlerimize uygunluğu yönünden bu kanunda tanım
lanan eserlerin yetkililerce incelenmesini, 

c) Film : Sesli ve görüntülü veya sadece görün
tülü olarak hazırlanmış, ticarî amaçlı eserlerle, tanıtıcı, 
öğretici ve teknik mahiyette olan veya günlük olayları 
tespit eden her çeşit hareketli sinema eseri ve ben
zerlerini, 

d) Video : Üzerindeki elektromanyetik parçala
ra ses ve görüntü veya sadece görüntü kaydedilmiş 
her çeşit hareketli malzemeyi, 

e) Ses taşıyıcısı : Üzerine sadece ses kaydedil
miş her türlü plak, ses kaseti ve benzerlerini, 

f) Bandrol : Eserlerin şerit, kaset ve dış amba
lajı üzerine yapıştırılan ve sökülmesi halinde yapış-
tırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren ve üzerin
de Bakanlık ve işletme belgesine sahip olanın özel işa
reti ve seri numarası yer alan etiketi, (ses taşıyıcı
sında Bakanlık bandroluyla işletme belgesi sahibinin 
özel işareti kullanılır.) 

g) Yapımcı : Eserleri üreten veya ithal eden 
gerçek veya tüzel kişileri, 

h) işletmeci: Eserlerin toptan ve perakende 
dağıtımını, alım - satım ve kiralama işini yapan veya 
birden çok kişinin seyretmesi veya dinlenmesi için 
umuma açık sinema veya benzeri salonu işleten ve
ya kablolu yayın yapan kişiyi, 

i) Bakanlık : Kültür ve Turizm Bakanlığını, 
ifade eder. 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyor mu efendim?.. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Efendim, 
müsaadenizle ufak bir değişiklik yaparsanız Sayın 
Şardağ'la birleşiriz. 

(d) Bendinde videoyu tarif ederken, «Üzerin
deki elektromanyetik parçalara ses - sesten sonra 
eşliğinde kelimesini ilave edelim ve'yi silelim - eşli
ğinde görüntü veya sadece görüntü kaydedilmiş her 
çeşit hareketli malzemeyi» diyelim. Bu şekliyle, Sayın 
Şardağ'ın görüşüyle şu önerge birleşmiş olur. Yani, 
bir kelime ilavesi, bir kelime çıkarması yapıyoruz. 

Bu şekliyle önergeye katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahipleri, hükümet ve ko

misyonun bu (d) bendi ile ilgili teklifine katılıyor 
mu? 

SÜHA TANIK (izmir) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — (d) bendini yeniden okutuyorum 

efendim: 
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I d) Video: Üzerindeki elektro manyetik parçalara 
I ses eşliğinde görüntü veya sadece görüntü kaydedil-
I miş her çeşit hareketli malzemeyi, 
I BAŞKAN — Komisyon bu şekliyle kabul ediyor-
I 1ar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılıyoruz efen-

I dün. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılıyo-
I ruz Sayın Başkan. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 
I Başkan, burada bir redaksiyon.hatası var; bunu açık-
I lamama izin verir misiniz? 
I BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Efen
dim, bildiğiniz gibi, bu madde muhtelif fıkraları ihti
va ediyor. Bu fıkraların hepsi de tarifle alakalı. «Eser» 

I kısmında «sanat mahsullerini», «Denetim» kısmında 
I «yetkililerce incelenmesini» ve (c) bendinde «sinema 
I eseri ve benzerlerini» diyerek devam ediyor ve en 

sonunda da «ifade eder» cümlesiyle hepsini bağlı* 
yor. 

I Halbuki, şimdi dikkat buyurursanız, teklif edilen 
I önergenin (e) bendinde, bu prosürden ayrılarak «...seri 
I numarası yer alan etiketi...» vesaire diye devam 
I ediyor ve sonunda da «kullanılır» diyor, işte burada 
I «kullanılır» kelimesi, o fıkrayı bağlamış oluyor. 
I «Kullanılır» kelimesi ile en sondaki ifadeyi birtbi-
I rine meze etmek lazım. Yoksa çok büyük bir ifade 
I düşüklüğü olur. 
I BAŞKAN — Efendim, önergede «kullanılır» ke-
I limesini parantez içinde göstermişler. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Efen-
I dim, o zaman onu da ifade etmek lazım. 

BAŞKAN — Evet efendim. Teşekkür ederim 
I Sayın Eryurt. 

SÜHA TANIK (izmir) — Sayın Başkan, önerge-
I yi oylamaya geçmeden evvel önerge hakkında bir 
I hususu belirtmek istiyorum efendim. 

I BAŞKAN — Bir redaksiyon sebebiyle mi konuş-
j mak istiyorsunuz, 

SÜHA TANIK Ctzmir) — Hayır efendim, redak
siyonla ilgili değil. 

BAŞKAN — önergenize komisyon katıldığı için, 
I onun üzerinde söz veremem efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Bu önerge Sa-
1 yın Tanık'ın mı efendim? 
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SÜHA TANIK (İzmir) — Hayır, benim değil 
efendim; teklif benim. 

BAŞKAN — Ama redaksiyon konusunda bir işa
retiniz varsa, onu alalım efendim. 

SÜHA TANIK (İzmir) — Hayır, redaksiyon de
ğil efendim. Tamamen önerge* üzerinde birkaç söz 
söylemek istiyordum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Daha ev
vel madde üzerinde söz isteseydiniz, verirdim efen
dim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
önerge sahiplerinin kimler olduğunu sorar mısınız lüt
fen efendim? Zira, Sayın Tanık'ın imzası yok o 
önergede. 

BAŞKAN — Sordum efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN ı(Demzli) — Kime efendim? 
BAŞKAN — Efendim, burada bir redaksiyon 

hatası var, onu düzeltiyoruz. Zaten komisyonun ta
lebi de o mahiyettedir. Buna rağmen, buradaki arka
daşlara da sordum efendim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir ©fendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Görüşülmekte olan teklifin 3 üncü maddesi, (b) 

Denetim fıkrasındaki, «millî kültür, örf ve âdetleri
mize uygunluğu» ifadesinin; Anayasanın «Bilim ve 
Sanat Hürriyetiyle» ilgili 27 nci maddesine ve «Te
mel Hak ve Hürriyetlerinin Sınırlanması» ile ilgili 
13 üncü maddesine aykırılığı nedeniyle madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Van Milletvekili Ferit Melen ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 

katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — önergeye, komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. önerge sahibi konuşmak istiyor mu efen
dim? 

FERİT MELEN i(Van) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Melen, buyurun efendim. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; kanunun tümü üzerindeki müzakereler 
sırasında da sayın bakana bir soru tevcih etmiştim; 
fakat sayın bakan, benim bu görüşüme katılmadı. 
Bu sebeple bu önergeyi vermek mecburiyetinde kal
dım. 

— 567 
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Sinemalar ve videolar, sanat eserlerinin yayın 
vasıtalarıdır. Anayasamızın 27 nci maddesi, sanat 
eserlerinin her türlü açıklaması ve yayınlaması hak
kını vermiştir. 

Sanat eserleri hürriyeti de, basın hürriyeti gibi, 
söz hürriyeti gibi, toplanma hürriyeti gibi, diğer 
temel haklar ve hürriyetlerdendir. Bunların kısıtlan
ması, ancak Anayasayı tecviz ettiği hallerde, müsaa
de ettiği hallerde mümkündür ve Anayasanın müsaade 
ettiği ölçüde kısıtlanabilir. 

Buraya getirilen bir denetim maddesiyle millî 
kültür, örf ve âdetlere uygunluk bakımından da, bir 
denetim söz konusudur. Eğer eser, millî kültür, örf ve 
âdetlerimize uygun düşmezse, bu denetimle yasakla-
nabilecektir; yani kısıtlanabilecektir. 

V 

Değerli arkadaşlarım, bunu Anayasanın ne 27 
nci, ne de 13 üncü maddesiyle bağdaştırmaya imkân 
yoktur. Bu maddeleri tekrar okuyarak zamanınızı al
mak istemiyorum; birincisi bu. 

İkincisi, zaten bu kısıtlama yararlı da değildir. 
Millî kültürümüze, millî âdet ve ananelerimize uyma
yan sanat eserleri, ciddî eserdir, faydalı eserler olabilir; 
yani millî kültürümüze uymuyor diye, Amerikan kültü
rünü temsil ediyor veyahut da zenci kültürünü temsil 
ediyor diye, bir eseri Türkiye'de göstermeyecek miyiz? 
Eğer ahlaka aykırı tarafı varsa, suç işlemeye sevk 
eden tarafı varsa, o ayrı bir konudur ve Anayasa 
zaten bunun kısıtlanmasına müsaade etmiştir ve bu 
husus metinde de yer almıştır; ama bizim kültürü
müze uymayan eserleri göstermeye bir engel koymak, 
bir defa hakikaten hürriyetleri sebepsiz yere baskı al
tına almaktır ve bu husus Anayasaya aykırıdır. 

Üçüncüsü; dediğim gibi, millî kültürümüz bakı
mından da yararlı değildir. Türkiye medenî bir ce
miyettir, medenî bir toplumdur. Medeniyet âleminin 
şerefli bir üyesidir. Onlarla devamlı olarak kültür 
alışverişi yapmaktadır. Folklor heyetleri gidip geli
yor. Eğer bu madde, vaktiyle konsaydı, eminim ki 
Türkiye'ye opera giremezdi, Türkiye'ye batı müzği 
giremezdi. Böyle engeller yüzünden, maalesef Türki
ye büyük zarar görmüştür. Bir tarihte Türkiye'ye, 
gâvur icadı diye matbaa sokulmamıştır. Biz bu yüz
den 300 sene kaybetmişizdir. 

Dediğim gi/b, şimdi bu maddeyi koyarsak, büyük 
sanat eserleri; yararlanacağımız, istifade edeceğimiz; 
cemiyetin ilerlemesi bakımından, kültürü bakımından 
yararlı bir sanat eserini Türk kültürüne, Türk âdet
lerine, ananelerine uymayacak diye yasak koyarsak, 
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Türk cemiyetini kapalı bir cemiyet haline getiririz 
ve maalesef iptidaî bir cemiyet haline getiririz 

Şunu söyleyeyim ki, teklif sahiplerinin teklifinde 
bu yoktur; onlar koymamışlardır. Bu hükmü, maa
lesef Anayasayı korumakla mükellef olan Adalet Ko
misyonu koymuştur. Ne mülahaza ile koymuştur, onu 
da bilmeye imkân yoktur. 

Ben sayın bakandan rica ediyorum, Kültür Ba
kanlığı sandalyasında oturuyor, şerefli bir yerde otu
ruyor ve bu mesele herşeyden evvel onu ilgilendirir 
ve onun zihniyeti ile bağdaşmasına imkân da gör
müyorum bu maddenin. Bu maddeye, bu fıkraya, 
bu hükme sahip olmasınlar. Lütfen bunu değiştir
sinler. Vaktiyle görüldü, yakın bir zaman evvel bazı 
heykelleri kaldırdılar. Dediğim gibi, eğer bu maddeyi 
kabul edersek, yarın Türk cemiyetini, güzel sanat 
eserlerini, heykeli, müziği, şunu, bunu hepsini ipti-
daileştiririz. Bunu iyi bilmek lazım. 

Yukarıda da ifade ettiğim gibi, bir taraftan hükü
met dünyaya açılıyor, bir taraftan da cemiyetimizin 
kapılarını dünyaya kapatmaya çalışıyoruz. Bu çeliş
kiden kurtulalım. 

Teşekkür ederim. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Efendim bir ihtilaf var, yeniden oyluyorum. 

(SHP sıralarından gürültü ve alkışlar) 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Gaye tahakkuk etti 

Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Sonradan gelenleri saymadım. Hiçbir 

zaman hayatımda, da muayyen bir gaye için oylamayı 
. tekrarlamadım. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın bakanlar 
acaba neyi reddettiler, sorar mısınız? 

BAŞKAN — Efendim, siz hangi sebeple parma
ğınızı kaldırdıysanız, aleyhte parmaklarını kaldıran
lar da bir maksat için kaldırmıştır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Mesele tartışılırken 
burada olmayan bakan, neden iki elini kaldırdı, 
onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sonradan gelenleri saymadığım 
halde, karar böyledir. 

ERTUÖRUL GÖKGÜN (Aydın) — Örf ve 
âdetlerimizi koruyorlar. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, biraz ev
vel kabul edilen önergede komisyon ve hü
kümet, önergede bir redaksiyon hatasının dü

zeltilmesi kaydıyla iştirak ettiklerini beyan ettiler. 
Bendeniz de, Sayın Süha Tanık'a imzası olduğu ze-
habıyla sordum ve «katıldıklarım» beyan ettiler. Bu 
itibarla Sayın Süha Tanik'ın imzasının bulunmadığı 
anlaşıldı. Bu sebeple burada bulunan imza sahiple
rinden Sayın Süleyman Yağcıoğlu'na soruyoruz; ken
dileri de katıldıklarını beyan ediyorlar. 

Zapta geçirmek için bu beyanda bulundum. 
3 üncü maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
3 üncü madde kabul edilmiştir. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayma
dınız Sayın Başkan. Bu tarafa da bakmadınız. 

BAŞKAN — 5 kişi ayağa kalktı mı sayarım, tek 
kişi olmaz. 

FERİT MELEN (Van) — Otomatik hale geldi. 
BAŞKAN — Efendim, 5 kişi ayağa kalkarsa ye

niden sayarız; hata da edebiliriz. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Nezaketen de olsa, 

bakılır, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bakmadığımı ne biliyorsun? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bakmadınız... Görü

yoruz Sayın Başkan, gözümüz var, bakıyoruz. 
BAŞKAN — Siz, oturduğunuz yerden göremez

siniz nereye bakıp bakmadığımı. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Görürüz Sayın Baş

kan, her şeyi görürüz, öyle zannetmeyin. 
BAŞKAN — Burada, Başkanlık Divanında, Baş

kandan başka, iki tane de kâtip üye var... 
ERTUÖRUL GÖKGÜN (Aydın) — Bu kadar 

da olmaz, bir de gülüyorsunuz. 
BAŞKAN Lütfen dikkatli olun efendim. Söyle

diğiniz sözün, Başkanlık Divanına hakaret teşkil edip 
etmeyeceğini de düşünün, lütfen efendim. 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Biz gö
zümüze inanırız. 

BAŞKAN — Ben onu söyleyen arkadaşın ismini 
vermiyorum; ama kendilerine ihtar ediyorum. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Üretim ve ithalat 

MADDE 4. — Eserlerin üretim ve ithalatı ile top
tan dağıtımını yapacak gerçek ve tüzelkişilerin önce
den Bakanlığa bilgi vermeleri şarttır. 

Kimlerin yapımcılık yapabileceği, nitelikleri, uy
maları gereken kurallar ve bu işle ilgili diğer husus
lar ile amatör çalışmalar, 

Türkiye'de bilimsel araştırma, inceleme yada ti
carî amaçla film çekmek isteyen yabancı gerçek ve 
tüzelkişiler veya bunlar adına faaliyet gösteren T. C. 
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uyruklu gerçek ve tüzelkişilerin tabi olacağı esaslar 
ile T. C. uyruklu gerçek ve tüzelkişilerle yabancıların 
yapacakları ortak yapım esasları, 

Bakanlığın hazırlayacağı yönetmelikte düzenlenir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun, Sayın Arıkan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; bu maddede birtakım 
esasların bakanlığın hazırlayacağı yönetmelikle dü
zenleneceği belirtilmiştir. Daha sonra gelecek madde
lerle ilişkisi olduğu için, o maddelerde de birtakım iş
lemler bakanlığın hazırlayacağı yönetmeliğe bırakıl
dığı için, konuya bütünüyle bakmak istiyorum : 

Fikir ve Sanat Eserleri Yasasını incelediğimiz za
man, ayrıntıları, ayrı ayrı görüyoruz. Halbuki, bura
da gerek bu maddede, gerek bundan sonraki bazı 
maddelerde birtakım ayrıntıların tamamen yönetme
liğe bırakıldığını görüyoruz. Bu madde ile yönetmeli
ğe bırakılması, aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin birtakım yetkilerinin tamamen bakanlığa bırakıl
ması oluyor, tki yıllık uygulamalarda, yönetmeliklerin 
hazırlanmasında ortaya çıkan sonuçları incelediğimiz 
zaman, bunun sakıncalarını görüyoruz. 

Bakınız nasıl? Bir örnek vermek istiyorum : Top
lu Konut Fonuyla ilgili bazı hususları, hatırlayacak
sınız, yönetmeliğe bırakmıştık, o zaman ben yönet
melik maddesine itiraz etmiş, bunun tüzük olması ge
rektiğini savunmuştum ANAP sıralarında otururken. 
Haklı olduğumuzu görüyoruz, bakın bir madde oku
yorum : 

Toplükonut Kanunu ile ilgili olarak, 8 Kasım 1985 
tarihli Resmî Gazetede bir yönetmelik yayımlandı. 
«İmtihan Kurulu : Toplükonut ve Kamu Ortaklığı 
uzman yardımcılığı yarışma imtihanını yapacak olan 
imtihan kurulu başkan ve üyeleri, Toplükonut ve Ka
mu Ortaklığı idaresi Başkanı tarafından seçilir.» 
Yani, bir tek kişi Toplükonut İdaresine alınacak uz
manların sınav kurulunu seçiyor; bir tek kişiye yönet
melikte hak veriyoruz. Bunun ilkeleri belirlenmemiş; 
oysa biz bunları tüzüğe koysak, belki başka tüzük
lerden de örnek alınmak suretiyle^ bunun nasıl seçi
leceği, hangi üniversitelerden veya hangi kurumlar
dan yapılacağı açıkça belirlenebilir. 

O nedenle biz önerge veriyoruz, «Bu yasa ile ge
tirilen bütün yönetmeliklerin tüzük haline getirilme
sini öneriyoruz» diyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 

Bir önerge var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 394 Sıra Sayılı Kanun Tasa
rısının 4 üncü maddesinin, son fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Bakanlar Kurulunun hazırlayacağı tüzükle dü

zenlenir.» 

Türkân Arıkan Rüştü Şardağ 
Edirne İzmir 

Hüseyin Aydemir Vural Arıkan 
İzmir İzmir 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN ((Edirne) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeniz üzerinde mi söz istiyor
sunuz? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; belki tüzük yeri
ne yönetmeliğin tercih edilmesinin zaman bakımın
dan yararlı olabileceği savunulabilir; ama ben bu 
arada fonlarla ilgili bir çalışma yapıyorum, biliyorsu
nuz; fonları tetkik ettim : Akaryakıt Tüketim Fonu 
7 Kasım 1984'te kanunlaşmış, bunun yönetmeliği 17 
Nisan 1985'te çıkmış, 5,5 ay sonra; Tarım Refor
mu Fonu 1.12.1984'te kanunlaşmış, bunun yönetme
liği 29 Haziran 1985'te çıkmış, 7,5 ay sonra; Ga
ranti Fonu 18 Ekim 1984'te kanunlaşmış, bunun yö
netmeliği 26.6.1985*te yayınlanmış, 8 ay sonra. De
mek ki, yönetmelik çıkarma hakkını dahi versek, 
çabuklaşma olmuyor, 5 ay, 6 ay, 8 ay sonra ha
zırlanıyor; oysa, tüzük olduğu zaman, Danıştaya git
me imkânı var, bir inceleme imkânı var; daha ciddî 
olarak topluma sunulma imkânı var. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyeniler... önerge kaib-u'l 
edilmemiştir. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde ka'bul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Kayıt ve tescil 
MADDE 5. — Üretim ve ithalata konu eserlerin, 

toptan dağıtım ve gösterime sunulmadan önce Ba
kanlıkça kayıt ve tescili yapılarak işletme 'beigesıi ve
rilir. 

Kayıt ve tescili yapılan eserin her kopyasına Ba
kanlık ile işletme belgesi sahibinin bandrolünün ya
pıştırılması şarttır. 

Kavıt ve tescili yapılıp, işletme belgesi verilen 
eserlerin orijinalinden alınmış herhangi bir ebat veya 
formda bir kopyası arşivlenmek üzere Bakanlığa ve
rilir. 

Ancak, üretici ve ithalatçının 'beyanına müstenit 
bu kayıt ve tescilden dolayı Bakanlık sorumlu tutu
lamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 'isteyen?... Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge vardır, okutuyo

rum1: 
Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «S'nema, Video ve Müz'k 
Esıerleri Kanun Teklifinin 5 inci maddesinin ikin
ci fıkrasının aşağıdaki şekilde değ'ştirilmesınin kabu
lünü arz öderiz. 

Kayıt ve tescili yapılan eserin her kopyasına Ba
kanlık ile işletme beigesıi sahibinin bandrolünün ya
pıştırılması şarttır. Plak ve ses kasetinde Bakanlık 
bandrolü yanında işletme beigesıi sahibinin özel işa
reti kullanılır. 
Mehmet Timur Çınar Süleyman Yağcıoğlu 

(Manisa Samsun 
Nihat Türker ismail Üğdül 

Afyon Edirne 
Mustafa Rüştü Taşar Badas Doğu 

Gaziantep Ankara 
Nevzat Bıyıklı Oğan Sosyal 

Artvin Ankara 
İlker Tuncay . İsmail Dayı 

Çankırı Balıkesir 
Mehmet Sağdıç Gürbüz Şaikramlı 

Ankara Manisa 
H. Yılmaz Önen Metin Balıbey 

İzmir Afyon 

O: 1 

Önergeye komisyon katılıyor mu BAŞKAN 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (İKayseri) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (İSİvas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye, komisyon ve hükümet 

katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge ka'bul edilmiştir. 
5 inci maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 5 inci madde kabul edilmiştir^ 

6 ncı maddeyi okoutyorum: 
Denetim 
'MADDE 6, — Eserlerin kayıt ve tescili için, her

hangi bir ebat veya formda kopyasının ekli olduğu 
bir beyanname ile Bakanlığa başvurulur ve işlemlerde 
bu beyan esas alınır. Başvurma sırasında Bakanlık, 
eserlerden denetlenmesi gerekli veya sorumlu görülen
leri tespit ederek denetleme kuruluna sevketmek üze
re, yönetmelikte belirlenecek 3 kişilik' bir alt komis
yon teşekkül ettirir. İş hacmine göre Bakanlık, bir
den fazla alt komisyon ve denetleme kurulu teşkil 
edebilir. 

Denetlenmesi gerekli veya zorunlu görülmeyen 
eserlerle, denetim sonucu olumlu olan eserlerin ka
yıt ve tescili yapılır ve işletme belgesi verilir. Kurul
ca düzeltilmesine karar verilen eserlerin yapımcı ta
rafından gerekli düzeltilmesi yapıldıktan sonra tekrar 
deentlenir ve bu kayıt ve tescili ile işletme belgesi 
verilir. Dağıtım ve gösterime sunulması hiçbir şekilde 
uygun bulunmayanlar, bütün idarî ve yargı işlemle
rinin tamamlanmasından sonra iade edilir. 

lîsteyen yapımcılar çekime konu olacak senaryo
larının da denetlenmesini isteyebilirler. 

Eserler ile isteğe bağlı olarak denetlenen senaryo
ların denetim sonuçlarının engeç oribeş gün içerisinde 
ilgiliye bildirilmesi zorunludur. 

Denetimin sonucu eserlerin işletme belgesine işle
nir. Denetimi gerekli ve zorunlu görülmeyenlerin iş
letme belgesine de bu husus yazılır. 

Denetleme Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlı
ğı Temsilcisiinin Başkanlığında İçişleri, Dışişleri, Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor bakanlıkları, Genelkurmay 
Başkanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcdlerinden teşek-
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kül eder. Ancak Denetleme Kurulunda bir yapımcı 
ile bir sanatçının yer atması zorunludur. Denetlenen 
eserin yapımcısı, istediği takdirde, Denetleme Kuru
luna gözlemci olaralk ıkatılabllür. Alt Komisyon ile 
Denetim Kurulu veya kurullarınımı nerede toplana
cağı ve bunların sınıflandırılmaları ile çalışma esas 
ve usulleri ve memur olmayan kurul üyelerinin malî 
halkları ile diğer hususlar, Bakanlar Kurulu kararı 
ile yürürlüğe konulacak yönetmelikte gösterilir. 

FENNÎ ÎSLİMYELİ (Babıbeair) — Müsaadenizle 
bir usulî hususu belirteceğim. 

BAŞKAN — Sayın tslimyeli, hangi konuda söz 
istiyorsunuz, hangi usulsüzlük hakkında efendim? 

FENNÎ ISLİMYELÎ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
açık oylamaya tabi tutulması lazım gelen bir kanun 
teklifi karşısındayız, açık oylamaya tabi olması ge
rekir. Bu nedenle, kanun teklifinin tümünün oylan
masından önce, oylamanın seki üzerinde söz istemiş
tim, 

BAŞKAN — Hayhay efendim, tabiî. 
6 ncı madde üzerinde söz isteyen?... Buyurun Sa

yın özgenç. 
EDİP ÖZGENÇ (tçel) — Sayın Başkan, değer

li milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 6 ncı mad
de «Denetim» başlığını taşıyor. 

Şimdi, «Denetim» deyince yapacak olduğumuz 
iş ne olacak? 

Bitiyorsunuz, buradaki denetimin amacı, mevcut 
eserlerin, - ki en son olarak, müzik eserlerinin de 
devreye sokulması söz konusudur - sanatsal açıdan 
bir değer arz ©dip etmediği ve özellikleri; yani sa
natsal incelikleri ve nitelikleri itibariyle, tekniği ve 
diğer özellikleri nedenliyle, değerlendirmeye tabi tut
maktır. Böyle olunca, mutlaka bu konuda uzman 
olmuş kişilerin, bu komisyonda yer alması icap 
eder. 

Şimdi, her ne kadar, tasarının birinci fıkrasında 
«yönetmelikte belirlenecek 3 kişilik bir alt komis
yonu teşekkül ettirir.» denilmekte ise de, buraya 
bir açıklık getirilmesi lazımdır. Bu konuda, hele hele 
müzik ve sinema sanatıyla ilgili bir konuda uzman 
olabilecek, söz sahibi olabilecek, bu konuda bilgi 
ve yetenekleri bulunan kişilerin seçilmesi hususunun, 
açıkça serdedimesi icap ettiği kanaatindeyim. 

Hadi, 3 kişilik alt komisyonda bunu değerlendir
meye tabi tutmadınız; aşağıya iniyoruz, son fıkra 
«Denetleme Kurulu Kültür ve Turizm Bakanlığı Tem-
saloisi 'Başkanlığında, İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor bakanlıiklan, Genelkurmay Başkan

lığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinden teşek
kül eder.» diyor. Saymadığımız kalmamış arkadaş
lar; ama bunun içerisinden hiçbirisine de dememişiz 
ki, Güzel Sanatlar Akademisinden veya Eskişehir'de 
kurulmuş bulunan Sinema Fakültesinden bir uzman 
veya bu konuda yetenek sahibi, bilgi sahibi bir yö-
neticenin veya bir temsilcinin getirilmesi icap ettiği 
konuda, hiçbir hüküm getirilmemiş. 

Şimdi, bu denetim organı, benm anladığım ka
darıyla, vaktiyle izlediğimiz ve kınadığımız bir san
sür heyeti gibi değerlendirecek. Bir sanat olgusu, bir 
müziğin yaratılışı, bestecinin o andaki duyguları iti
bariyle değerlendirmiş olduğu bir konunun, sanat
sal açıdan değerlendirmesi söz konusu olduğunda, bu 
konuda hiçbir bilgi ve yetenek sahibi olmayan bir 
kişiye, bunun denetimini nasıl yaptıracaksınız ve üs
telik yaşadığımız ülke, çağdaş bir zamanı içerisine al
maktadır; hukuk devleti kurallarına ve kavramla
rına oldukça ziyade olarak riayet eden bir ülke görü
nümündedir. Denetlediğiniz bir eserin sonucunda, bu
nu göstermeye veya dinlenmeye değer bulmadığınız 
takdirde, bunun yargısal denetimi olmayacak mı, 
bunun kontrol ve murakabesi yok mu? Bu konuda 
hiçbir hüküm, hiçbir ifade tarzı kullanılmamış ve bu 
yürürlüğe girdiği zaman, sadece şu an için demiyo
rum, ileriki zamanda dahi, devamlı olarak gelecek 
çeşitti bakanlıkların veya çeşitli kişilerin düşünce 
tarzlarına ve siyasî yapılarına göre, sanatı anlama 
ve değerlendirme mantığına göre, oldukça olumsuz 
ve ters tepkiler yaratabilecek nitelikte sonuçlar ya
ratabilir. Bunun, bu açıdan değerlendirmeye tabi 
tutulması ve özellikle sanat eseri dediğimiz sanatsal 
eserlerin korunması amacını taşıdığımız bu kanun 
teklifinin, ruhuna tamamen ters düşecek nitelikte 
bir durum yaratıyor. Bunu düzeltmek ve bu boş
luğu giderebilmek için bunun şurada dar bir zaman
da hazırlanmış bir - ilki teklifle düzeltilmesi mümkün 
olmadığından bunu komisyona iade edelim ve ko
misyonda tekrar bir değerlendirmeye tabi tutsun
lar, ondan sonra tekrar getirip, ona göre bir karar 
verme durumunda oluruz. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIÖĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekileri; arkadaşımın fikrine işti: 
rak etmiyorum. Çünkü, bu denetleme kurulur sadece 
tanımlar maddesinde tadat edilmiştir. Yani, biraz ev-

— S71 — 



T. B. M. M. B : 64 

vel oylarınızla kabul edilen 3 üncü maddede, dene
timin ne olduğunu sarahaten belirtmişiz. Orada sa
natla ilgili bir denetim yok. Konu, eserin bir sanat 
değeri var mı, yok mu, onu denetlemek değildir. Ne
dir? Açıkça ifade edilmiş: Devletin ülkesi ve mille
tiyle bölünmez bütünlüğü vesaire, vesaire aşağıya ini
yor. Burada bir sanatçıya hiçbir vazife düşmüyor. 

Böyle olmasına rağmen, işi biraz daha demokra
tı kleştirebilmek için ne yapmışız; bugüne kadar ol
mayan bir hususu derpiş eylemişiz. Şu belirli dene
timi yapacak kurulun içinde bir yapımcı ve bir sa
natçıya yer vermişiz; yani iki kişi ve arzu ettiği tak
dirde, o eserin yapımcısına da yer vermişiz; toplam 
üç kişi. Diğerleri de zaten aılitı - yedi kişi. Orada ser
bestçe fikirlerini ifade edebilirler. 

O itibarla, biz, arkadaşımızın o fikrine uymuyo
ruz. Üç kişilik bir alt komisyon da, resmî kişilerden 
mürekkep olup, denetime sevk edilip edilmemesine 
karar vermesi için kurulmuş çok pratik bir çaredir; 
denetime lüzum göreceği bir şüphe, bir endişe içi
ne girdiği takdirde, denetime yolluyor. Aksi halde, 
denetimi hiç yapmadan, eseri olduğu gibi yayınlan
maya ve gösterilmeye serbest bırakılıyor. 

O itibarla, biz, bu maddenin olduğu g'bi kabu
lü tarafındayız; saygılarımla ifade ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Verilmiş önergeler vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İthalatçının da Değerlendirme Kurulunda temsilci 

bulundurması bakımından; Genel Kurulumuzda 
görüşülmekte olan Sinema ve Video Eserleri Kanun 
Teklifinin 6 ncı maddesinin altıncı paragrafının al
tıncı satırında yer alan, «yapımcı» kelimesinden son
ra «ve ithalatçısı» ifadesinin eklenerek kabulünü arz 
ve teklif ederiz. 

Timur Çınar 
Manisa 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Metin Balıbey 
Afyonkarahisar 

İsmail Üğdüt 
Edirne 

Nihat Türker 
Afyonkarahiısar 

Barlas Doğu 
Ankara 

Münir Yazıcı 
Manisa 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

İlker Tuncay 
Çankırı 

Ahmet Doğru 
Artvin 
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j Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 394 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 6 ncı maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şe-
I kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla .ı 
I «Yönetmelıiık» ibaresi yerine «tüzük» ibaresinin 

konulmasını arz ve teklif ederiz^ 

Türkân T. Ankan Hüseyin Aydemir 
Edirne İzmıir 

Kemal Gökçora İhsan Gürbüz 
»Bursa Hatay 

C. Tayyar Sadaklar 
Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
29 uncu sayfadaki, 6 ncı maddenin ikinci parag

rafından, «Denetlenmesi gerekli ve zorunlu görül
meyen eserlerle» bölümünün çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz., 

iRüştü Şardağ Abdurrahman Demirtaş-
İzmir Hatay 

I Vural Ankan 
İzmir 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre 
tekrar okutuyorum: 

I İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve arkadaşlarının 
[ önergesi: 

6 ncı maddenin ikinci paragrafından, «Denetlen-
I mesi gerekli ve zorunlu görülmeyen eserlerle» bö-
I lümünün çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz efen
dim, 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERRBM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon 
katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorarn: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul1 edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Manisa Milletvekilli Mehmet Timur Çınar ve ar
kadaşlarının önergesii: 

İthalatçının da Değerlendirme Kurulunda temsil-
I ci bulundurması bakımından; Genel Kurulumuzda 
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görüşülmekte olan Sinema ve Video Eserleri Kanun 
Teklifinin 6 ncı maddesinin altıncı paragrafının, al
tıncı satırında yer alan «yapımcı» kelimesinden son
ra «ve ithalatçısı» ifadesinin eklenerek, kabulünü arz 
ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye, komisyon ve hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAM 
.CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılıyoruz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye, komisyon ve hükümet 
katılıyor.! 

Önergeyi, oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkân Turgut Arıkan ve arkadaşlarının öner

gesi: 
394 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 6 not madde

sinin son fıkrasının, aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Yönetmelik» ibaresi yerine, «tüzük» ibaresinin 

konulmasını, arz ve teklif ederiz. 
'BAŞKAN — önergeye, komisyon ve hükümet 

katılıyor mu eefndim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz efen
dim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (JSivas) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye, komisyon ve hükümet 
katılmıyor. 

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

6 ncı maddeyi, kabul edilen önerge ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 6 ncı madde (kabul edilen önerge ile birlik
te) kabul edilmiştir. 

7 noi maddeyi okutuyorum: 
Dağıtım ve gösterim 

MADDE 7. — İşletme belgesini haiz eserlerin 
ticarî amaçla toptan veya perakende dağıtımım ya
pan, satan, kiraya veren ve birden çok kişinin göste
rimine sunan kişiler işletmeci ruhsatı almak zorunda
dırlar. İşletmeci ruhsatlan belediyeler tarafından ve
rilir. 

2 3 / 1 . 1 9 9 6 O r l 

İşletmeci ruhsatının kimlere verileceği, bunların 
nitelikleri, uymaları gereken kurallar ve bu işle ilgili 
diğer hususlar ile istisnalar Bakanlıkça hazırlanacak 
Yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önerge vardır okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
394 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesinin 

ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Arıkan Rüştü Şardağ 
Edirne İzmir 

Hüseyin Aydemir Vural Arıkan 
İzmir İzmir 

Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

İşletmeci ruhsatının kimlere verileceği, bunların 
nitelikleri, uymaları gereken kuralları ve bu işle ilgili 
diğer hususlar, Bakanlar Kurulunca hazırlanacak tü
zükte gösterilir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz efen
dim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 
Başkan, soru soracağım. 

BAŞKAN — Etmeyenler... 7 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Efendim, maalesef oylamaya geçmiştik. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Telif hakkı 
MADDE 8. — Yerli eserlere ait her türlü telif 

hakti ite yabancı menşeli eserlerin gösterme hakkı 
eserin işletme belgesi sahibine aittir. Hak sahibinin 
izni olmadıkça eser üzerinde her türlü tasarruf yasak-
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tır. Telif hakkı ile gösterme hakkı alım, satım, kira
lama gibi yollarla ve eserle birlikte her türlü intikale 
konu olabilir. 

Kayıt ve tescil edilmeyen bir eser telif ve göster
me hakkına konu olamaz. Kayıt ve tescilden sonra 
telif hakkının herhangi bir yolla devredilmesi eser 
üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak veya onu 
çoğaltmak hakkını vermez. Bir eser üzerinde değişik
lik yapmak veya onu çoğaltmak için yapımcı olmak 
zorunludur. 

Telif ve gösterme hakkı konusunda çıkan ihtilaf
larda, eserin Bakanlıktaki kopyası esas alınır. Di
ğer ihtilaflarda 5846 sayılı ve muaddel 2936 sayılı Fi
kir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddeleri ge
çerlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Türkân Arı-
kan, buyurun efendim. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (îzm'ir) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 8 inci maddede 
telif hakkıyla ilgili olarak «Yerli eserlere ait her tür
lü telif hakkı ile yabancı menşeli eserlerin gösterme 
hakkı eserin işletme belgesi sahibine aittir» deniliyor. 
Halbuki Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 8 inci 
maddesinde «Bir sinema eserinin sahibi, onu imal 
ettirendir» deniyor. Acaba burada, işletmeci ile imal 
ettiren aynı kişi mi oluyor? Ben maddenin burasında 
bir açıklık göremedim, tenakuz var ve bu maddenin, 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 8 inci maddesini 
yürürlükten kaldırdığına dair de bir şey göremedim. 
O nedenle söz aldım; yüce Meclisin dikkatine sunmak 
istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Buyurun Sayın Şardağ. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Saygıdeğer Başkan, 
Meclisin saygıdeğer üyeleri; sevgili Kültür Bakanı 
eğer şu tarafta otursa idi önergelerimize katılacaktı; 
o tarafta oturmanın biraz da talihsizliği var. Onun 
için, haklı önergelerimiz üzerinde Sayın Kültür Ba
kanımızın biraz daha önemle durmasını istirham edi
yor, sırf sanat için konuştuğumuzu da arz etmek isti
yorum. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sadece bir 
tanesini reddettik, diğerlerini kabul ettik. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) -— Efendim, 8 inci 
madde şöyle başlıyor : «Yerli eserlere ait her türlü 
telif hakkı ile...» Burada durduk. Efendim, bu kime 
aittir? «...gösterme hakkı eserin işletme sahibine 
aittir.» Bunun liçkıe sindma girer, video girer, yeni 
dkleyeceğinliz Akra ile plakçılar girer. 

Saygıdeğer arkadaşlar, eğer 'bu kanun videocula
rın, sinema patronlarının ve plakçıların arzusuna gö
re çıkıyorsa mesele yok; o zaman bir itirazımız ol
maz, tasarı çoğunlukla çıkar; falkalt, Sayın Kültür Ba« 
(kanımız, bu tasarıyı sanatta sevgiileri, ilgileri dolayıısıy 
la getirdiklerini ısrarla belirttiler. Telif halklarıyla i -
gliıl'i kanunda, 'bütün bunlar işle'toecîye ait değildir; 
tefk bir sinemada bu hak tanınmıştır, diğerlerinde ta
nınmamıştır. Burada biz şümullendiriyoruz - böyle 
olunda, plağa şarkı okuyanlar, beslteciler, fümdekli 
şarkıların 'beste sahipleri, hatta resim1 sahipleri, fiim-
lerde dans edenler, bale oynayanlar, her türlü musî-
(k!L tatbikatı yapanlar, atftMer, 'sanatçılar, hepsli, her-
şey ve 'bilhassa senaristler, senaristlere kaynak olan 
romanlar, hllkâyeler, sitoflar (senaryo hikâyesi) bütün 
bunlar işletmecinin 'kaderine bırakılıyor. 

Bizim teklifimiz, «Telif halkları yalnız işletmecü-
ye aittir» şeklindeki hükmün maddeden çıkarılması
dır. O zaman, sanatçıların ezilmemeslinli sağlamış, ola
cağız. Bunu bilhassa istirham ediyorum'. Bu hükmü 
çıkarırsak, bir şey kaybedilmez, kanunlar karşısında 
herkes telif haklarını alır. 

Gaıym Kültür ve Turizm Balkanımız, «Zaten pe
şinden tüzük çıkacak; orada bütlün telif halkları ya
zılıdır» dediler. Bu maddede telif hakları işletmeci-
riin, çıkarılacak tüzükte sanatçıların olacalk; bu ara
da nasıl 'bir kargaşanın içine düşeceğimiz ortadadır. 
Adalet her zaman 'başvuracağımız yerdir; dolayısıyla 
sanatçılar kalkacaklar, mahkemeye başıvuracakiar; 
idarenin her türlü eylemi kazaî murakabeye tabii 
olduğu ıgübii, burada da sanatçılar, Ticaret Kanunu
na göre mücadele edecekler. Ancak, telü'f halklarım 
aknalk çok zor. Sanatçı maJhkemeye müracaat edi
yor; o »anda 'kendisıine mahkemece deniyor ki, -geç
irilişte 100 'bin lira idi, şimdi 'artmıştır-, «Şu kadar pa
ra yatır.» Sanatçıların cebi delik arkadaşlar, nereden 
bulup yatıracaklar?. Netlicede vazgeçiyor, kaderi bu 
adamların elinde. Ben konunun içindeyim, maalesef 
insafsızına rasitlayabilirslMz; mesela kitap konusuna 

— 574 — 



T. B. M. M, B : 64 23 , 1 . 1986 0 : 1 

değinelim; yazarla 3 bin üdltap basmak üzere anlaşı
yor, pazarlık yapıyor, oradan habersiz, 3 bin yedine 
10 bin 'bitap basıyor; anlaştığı yazara sadece 3 'bin 
Ikitabın parasını veriyor. Alma yeni tüzükte bunların 
'hepsi önlenmiş, 'bu tüzük çıkacak. Bu «teM hakları» 
kdimeslinin burada çıkarılmasını isüîyoruz. 

Yıine 8 inoi maddenin ikinci paragrafının son cüım-
lesıimtde, «Bir eser üzerinde değişiklk yapmak veya 
onu çoğaltmak içlin yapımcı olmak zorunludur» den-
mlefctedir. Öyle sanıyorum 'ki, «Yapımcı» keümeslin-
den kasıt yüne sanaltçı değildir -eğer afcsü variltse Sa
yın Kültür Bakanimız tashih «teinler, 'ben de sözlerimi 
'tjalshilh edeyim- o eserin senaristi değildir, video içe
risine sos veren değildir, bestesini veren değildir; 
yapımcı, o dşi yaptırandır. Madde, açık açık değişik
lik yapmak hakkını ona veriyor. Ben 'beste sahîbiyüm 
'benim ©serimi değiştirecek, bir senarist olarak benlim 
sözlerimli değiştirecek, 'bence bu mana çıkıyor; yok 
«ger yapımcıdan kasıt sanatçı ise, müelif 'ise, onu 
açıkça burada 'belirtedim. Benlim istirhamım bu idi. 
Bilmiyorum Sayın Kültür Bakanımız tashih edecek 
mi? Yani yapımcıdan kasıt, sanatçı mıdır, yani tü
zükte halkları korunmuş sanatçı mıdır, yoksa sanatçı
ları çalıştıran kişi mlid'ir; 'bunun açıklığa kavuşturul-
ırraisı lazım. Eğer kastedilen kişi sanatçı değilse, sa
natçılara yazık değil mi?. Sanatçıların iyiliği için 'bir 
kanun hazırlıyoruz; alma yine onların kaderini, be
nim anladığım manadaki yapımcıların elerine terk 
ediyoruz., 

Saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

(KÜLTTÜR VE TURÎZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREİM TAŞÇIOÖLU (Siva&) — Efendim, her 
iki arkadaşımızın da serdetmliş olduğu fikirler doğru
dur, haklıdır. Zaten, biz de bunu giderici bir önerge 
takdim. ettik; arkadaşlarımız imzaladılar, endişelerini 
zail ediyoruz, merak etömflsini'er. 

Sayın Şaırdağ Genel Kurulun neresinde oturursa 
otursun, biz oturduğu yere 'göre fikirlerini değerlendir
miyoruz. Kendisimin sanat dünyamızdaki yerini ve 
değerini biliriz, her zaman fikirlerine dikkat eder, say
gı duyarız; işte burada da gösteriyoruz. Biz, daha ev
velden haklı olduğunu tespit ettik ve bunun üçün öner
ge ble hazırladık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, oku

tuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Sinema ve Video Eserleri Ka

nun Teklifi» nin 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilerek kabulünü arz ederiz. 

Nuh Mehmet Kaşıkçı Mustafa Balcılar 
Kayseri Eskişehir 

İsmet Oktay Talât Sargın 
Eskişehir Tokat 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

Telif hakkı : 
Madde 8. — Yerli eserlere ait her türlü telif hakkı 

hususunda 5846 sayılı ve muaddel 2936 sayılı Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddeleri hüküm
leri mahfuzdur. Yabancı menşeli eserlerin gösterme, 
çoğaltma ve yayma hakkı eserin işletme belgesi sahi
bine aittir. Bu eserlerin çoğaltma hakkı ve sorumlu
luğu kayıt ve tescilini yaptırana aittir. Hak sahibinin 
izni olmadıkça eserler üzerinde her türlü tasarruf ya
saktır. Telif hakkı ile gösterme, çoğaltma ve yayma 
hakkı alım, satım, kiralama gibi yollarla ve eserle bir
likte her türlü intikale konu olabilir. 

Kayıt ve tescil edilmeyen bir eser telif ve gösterme, 
çoğaltma ve yayma hakkına konu olamaz. Kayıt ve 
tescilden sonra telif hakkının herhangi bir yolla devre
dilmesi eser üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak 
veya onu çoğaltmak hakkını vermez. 

Telif ve gösterme hakkı konusunda çıkan ihtilaf
larda eserin Bakanlıktaki kopyası esas alınır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 394 S. Sayılı Kanun Teklifinin 
8 inci maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıda belirtilen 
ilave edilmiş şekliyle değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Hüseyin Avni Güler Şalim Erel 
İstanbul Konya 

Edip özgenç Muhittin Yıldırım 
İçel Edirne 

Durmuş Fikri Sağlar Tevfik Bilal 
İçel Hatay 

Madde 8. — Fıkra iki: 
Kayıt ve tescil edilmeyen bir eser telif ve göster

me hakkına konu olmaz. Kayıt ve tescilden sonra 
telif ve gösterme hakkının herhangi bir yolla devredil-
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mesi eser üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak ve
ya onu çoğaltma hakkını vermez. Bir eser üzerinde 
değişiklik yapmak veya onu çoğaltmak için yapımcı 
olmak zorunludur. Ancak işletmeci ruhsatını haiz gös
terim hakkını alan video kulüp işletmecileri kayıt ve 
tescili yapılmış bulunan bir eser telif ve gösterme hak
kı ile bağlantılı olarak gösterme hakkını veren işlet
meye bilgi vermek, bandrol bedelini yatırmak koşu
lu ile sadece kendi işyerinde kiralanmak üzere en çok 
10 adet kopya kaset çoğaltabilme yetkisine haizdir
ler. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
8 inci maddeden «her türlü telif hakkı» ile baş

layan cümleden «telif hakkı» sözünün çıkarılmasını 
öneriyoruz. 

Rüştü Şardağ Nazmı önder 
îzmir Muş 

Abdurrahman Demirtaş Vural Arıkan 
Hatay İzmir 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre 
okutup, işleme koyacağım efendim. 

Kayseri Milletvekili Nuh Mehmet Kaşıkçı ve ar
kadaşlarının önergesi : 

Telif hakkı : 
Madde 8. — Yerli eserlere ait her türlü telif hak

kı hususunda 5846 sayılı ve muaddel 2936 sayılı Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddeleri hüküm
leri mahfuzdur. Yabancı menşeli eserlerin gösterme, 
çoğaltma ve yayma hakkı eserin işletme belgesi sahi
bine aittir. Bu eserlerin çoğaltma hakkı Ve sorumlu
luğu kayıt ve tescilini yaptırana aittir. Hak sahibinin 
izni olmadıkça eserler üzerinde her türlü .tasarruf ya
saktır. Telif hakkı ile gösterme, çoğaltma ve yayma 
hakkı alım, satım, kiralama gibi yollarla ve eserle bir
likte her türlü intikale konu olabilir. 

Kayıt ve tescil edilmeyen bir eser telif ve göster
me, çoğaltma ve yayma hakkına konu olamaz. Ka
yıt ve tescilden sonra telif hakkının herhangi bir yol
la devredilmesi eser üzerinde herhangi bir değişiklik 
yapmak veya onu çoğaltmak hakkını vermez. 

Telif ve gösterme hakkı konusunda çıkan ihtilaf
larda eserin bakanlıktaki kopyası esas alınır. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEK1L1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılı
yoruz Sayın Başkan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
İçel Milletvekili Edip özgenç ve arkadaşlarının 

önergesi : 
Madde 8, Fıkra 2.. 
Kayıt ve tescil edilmeyen bir eser telif ve göster

me hakkına konu olmaz. Kayıt ve tescilden sonra 
telif ve gösterme hakkının herhangi bir yolla devredil
mesi eser üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak 
veya onu çoğaltmak hakkını vermez. 

Bir eser üzerinde değişiklik yapmak veya onu 
çoğaltmak için yapımcı olmak zorunludur. Ancak 
işletmeci ruhsatını haiz gösterim hakkını alan video 
kulüp işletmecileri kayıt ve tescili yapılmış bulunan 
bir .eser telif ve gösterme hakkı ile bağlantılı olarak 
gösterme hakkını veren işletmeye bilgi vermek, 'band
rol bedelini yatırmak koşulu ile sadece kendi işye
rinde kiralanmak üzere en çok 10 adet kopya kaset 
çoğaltabilme yetkisini haizdirler. 

'BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKÎLİ FAHRETTİN KURT '(Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜIKERRFJM TAŞÇIOĞLU (SiVas) — Katılmıyo
ruz. 

'BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon 
katılmıyor. 

önerge sahibi konuşmak işitiyor mu efendim? 
Buyurun Sayın Özgenç. 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, muhte

rem milletvekilleri; 8 inci maddenin ikinci fıkrası 
ile ilgili önergeyi, gösterim hakkına haiz, diğer bir 
deyişle, yapım ve telif hakkına 'haiz müesseselerin 
karşısında, «ortadireik» diye mütalaa ettiğimiz tüm 
'halkımızı sırf aile yaşantısına birazcık renk getirme
si düşüncesiyle video satın almış bulunan kişileri ya-
kinen ilgilendiren, bir konu olduğu için vermiş bu
lunuyorum. 

Anlatmak istediğim yakınlık şuradan doğmakta
dır: Bu teklifle sinema ve film yapımcılarının her tür-
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lü hakkı, eseri korunuyor ve bunlara karşı vaki ola
cak riayetsizlik halinde, getirilmiş olan büyük ceza
lar 4a maluım; ama bunların yanı sıra, ortadirek di
yebileceğimiz video sahibi kişilerle, video kulüp iş
letmecilerini de korumamız icap etmez mi? Bakın 
bu korumayı nasıl yerine getiriyoruz': Bir kere, bir 
işletmeci bu teklifin bütün ana batlarını ve yasal 
lazimelerin hemen hepsini teker teker yerine getir
di; işletmeci ruhsatı aldı, tescilini yaptırdı, bandro
lünü yapıştırdı; buraya kadar gerekli her işlem ta
mam; bir video kulüp sahibine, örneğin Ulusal Vi
deo Kulübü sahibine gitti, «Falanca filmi alıp video 
kulübümde gösterime sunmak istiyorum» dedi -söz
leşme miktarının ne kadar olduğunu bilemiyoruz, 
100 bin lira da olabilir, 1 milyon lira da olabilir- ve 
anlaştılar. Video kulübü sahibi, daha doğrusu gös
terim hakkına sahip eser sahibi, bir ana master film 
ve kaseti, tult'tu video kulübü sahibine 100 bin liraya 
verdi. Video kulübü, eskiden bir eseri, kendi stüdyo
sunda videodan videoya intikal ettirmek suretiyle, 
15-20 tane kaset çıkarabiliyordu; bunu, o vatanda
şın kâr etme keyfiyeti için uygun karşılamak lazım
dır; ama bu maddelerle, bu işe şimdi biraz daha cid
diyet getirdiğimizi kabul ediyorum. (Bandrolünü ya
pıştırıyor, müessese sahibinden izin alıyor, eserle il
gili ve bağlantılı olarak hareket ediyor; ama bir vi
deo kulübü sahibine, sadece kiralamak ve yapımcıya 
da bilgi vermek koşulu ile, tescili yapılmış ve her 
türlü yasal imkânları ile bağlanmış bulunan bir eser
den, 100 bin liraya satın aldığı bir filmden, bandro
lünü da ödemek suretiyle, kendi stüdyosunda 10 tane 
kopya çıkarma hakkını vermez iseniz, o adam, bir 
tek kaseti, ödediği 100 bin lirayı çıkarıncaya kadar 
devamlı olarak kiraya verecektir -ki, bu da madde
ten mümkün değil; çünkü, bir film kasetinin belli bir 
gösterilme ömrü ve imkânı vardır- eğer buna kaset 
çoğaltma imkânı temin etmezseniz -inanın, samimi
yetle söylüyorum- video kulüpleri çok büyük bir teh
likeye girecektir. En az 10 tane kopya çıkarma hak
kını vermez isek, o zaman bütün bu video kulübü 
sahiplerini, gösterim hakkına, işletmeci hakkına, di
ğer bir tabirle -telif hakkına sahip olan kişinin eline, 
götürüp teslim etmiş oluruz. 

Bu husus şu şekilde şimdiden gündeme gelmiştir; 
video kulübü sahibi gidip, «rBen sizden bu kaseti, 
bu filmi alıyorum; ama bana bundan, lütfen 10 tane 
kaset çoğaltır verir misiniz»? dediğinde, hemen kar
şısına çıkan engel şu: 100 000 lira ödüyorsanız, di
ğer kopyaları için belki 100 000 lira değil; ama 50' 
şer bin lira vereceksiniz, 5'er bin lira kaset ücreti 

vereceksiniz, 2 500 lira da kayıt ve çekim ücreti ve
receksiniz. Arkadaşlar bu piyasayı çok büyük bir 
tehlikeye maruz bırakacak, hepimizi yakınen ilgilen
direcektir. Eğer bu hükmü getirmezsek, şu anda 300 
ilâ 500 lira arasında ödediğimiz video kasetleri için, 
inanın 3 bin lira 4 bin lira kiralama hakkı verme 
durumunda olacağız; ama Sayın Bakan «iBen bu ko
nuyu yönetmelikle düzenlerim» diyorsa ona bir di
yeceğim yok. Yalnız bu konuyu görnıemezlikten ge
lemezsiniz. Eğer yanlış anladığım bir konu varsa, 
veya yorumlamamda bir hata var ise, lütfen istirham 
ediyorum, teklif sahibi arkadaşlarımız veya sayın ba
kanımız, bu konunun böyle olmadığını izah etme lüt-
funda bulunsunlar. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
(BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önefgeyi okutuyorum : 
T.'B.M. Meclisi Başkanlığına 

8 inci maddeden, «her türlü telif hakkı» ile baş
layan cümleden «telif, hakkı» sözünün çıkarılmasını 
öneriyoruz. 

îzmir Milletvekili 
Rüştü Şardağ ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKtLÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

KDİLTÜR VE TURÎZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREİM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hüküftıet 
katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

8 inci maddeyi, kabul edilen önerge ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi* okutuyorum : 
İdarenin yetkisi 
MADDE 9. — Bakanlık ile mülkî idare amir

leri eserlerin dağıtım ve gösterilmeleri sırasında bun
ların işletme belgeleri ile bandrollerini ve eser üze
rinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı hususun
da eseri her zaman denetleyebilirler. îşletme belge
siz veya bandrolsüz veya üzerinde değişiklik yapılan 
eserler toplatılarak C. Savcılıklarına suç duyurusu 
ile birlikte sevk edilir. 
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IMülıkî idare amirleri bölgenin özellikleri sebe
biyle toplumsal 'bir olaya sebebiyet vermesi muhte
mel eserlerin dağıtım ve gösterimini, gerekçesini de 
'belirtmek suretiyle yetki ve görev sınırları içerisinde 
yasaklayabilirler. 

Bakanlık veya mülkî idare amirlerince yapılacak 
herhangi !bir denetim sonucunda eserin Devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, millî ege
menlik, Cumhuriyet, millî güvenlik, kamu düzeni, 
genel asayiş, kamu yararı, genel ahlak ve genel sağ
lık, örf ve âdetlerimize aykırı bulunması halinde eser 
yasaklanır ve kanunî takibat açılır. 

Mahallî mülkî amirlikler veya 'belediyeler bandrol 
ve işletmeci ruhsatlarını denetlemek yetkisine sahip
tir. 

BAŞKAN — '8 inci madde üzerinde, Sosyal de
mokrat Halkçı 'Parti Grubu adına Sayın Enver öz-
can; 'buyurun. 

SHP GRUİBU ADINA ENVER ÖZCAN (Tokat) 
— Sayın Başkan, değerli üyeler; hepimizin bildiği. 
gîbi sanatsal faaliyetlerle ilgili her türlü düzenleme
de, 'bu faaliyetlerin evrensel niteliğini ve koşullarını 
'bir an bile gözden uzak tutmamamız gerekir. Çün
kü sanat, tüm insanlığın ortak değerlerini yansıtan, 
herkese mal olabilen ve tüm insanlığa, ülkesi ve za
manı ne olursa olsun, hitap ©den bir faaliyet türü
dür. Bu niteliğiyle sanat 'faaliyetleri ve yapıtları, in
sanları eğitir; görüş, biçim ve açılarını olgunlaştırır, 
.ruhunu ve düşünce boyutlarını inceltip, yüceltir. İn
sanlar, hangi zamanda ve hangi ülkede olursa olsun, 
birbirlerine ancak sanat eserleri aracılığıyla yaklaşır 
ve bu nedenledir ki, sanat insanlar arasında kardeş
liği ve barışı pekiştirir. 

İşte bunun içindir ki, çağdaşlığın ve aydınlığın 
yolu sanattan ve sanatın gelişip serpilmesinden geçer. 
Sanatın serpilip gelişmesi için de sayın üyeler, tam 
anlamıyla 'özgürlük ortamı gereklidir. En küçük bir 
kısıtlama, en küçük bir kuşku sanata, dolayısıyla' da 
çağdaşlığa darbe vurur. 

Gerçek bu iken, görüşmekte olduğumuz teklifin 
9 uncu maddesinin özellikle ve özellikle 2 nci bendi, 
ilk bakışta farkedikneyen; ama, özünde son derece 
tehlikeli olabilecek bir sansür zihniyeti taşımaktadır. 
Bu maddenin 2 nci bendinde Şöyle denilmektedir : 
«(Mülkî idare amirleri, 'gerekli görürlerse, toplumsal 
olaylara meydan vermemek için ve bölgenin özellik
lerini göz önüne alarak, herhangi bir sanat eserinin 
gösterilmesini ya da dağıtılmasını engelleyebilir.» 

Sayın üyeler, bölgesel özellik ne demek? Sanatın 
ve kültür yapıtlarının evrenselliğinden bahsederken, 
evrensellikten, tüm insanlıktan söz ederken; bu mad
denin, . özellikle söz konusu bendiyle, bırakın evren
selliği, bir ülke içinde bile bir ayrım, bir kuşku, bir 
kısıtlama getiriliyor. Evrensele ulaşalım derken, bir 
ülkenin içinde bile ayrım ve bölgecilik tehlikesinin 
tohumlarını atmış olacağız. 

Değerli üyeler, biz bir yandan çeşitli nutukları
mızda ve özellikle de Anayasamızda, vatanın 'bölün
mez bütünlüğünden, milletin bütünlüğünden bahse
derken, öte yandan da, tüm toplumu kucaklaması, 
birleştirmesi, kaynaştırması ve aydınlatıp yüceltmesi 
'gereken sanat etkinlikleri konusunda, toplumumuzu 
bölgesel özelliklerine göre ayırıyoruz. 

Sayın üyeler, vatan ve millet bütünlüğü her za
man lafla olmaz. Vatan ve milletin bütünlüğünün 
darbe yemesi ve bölünmesi işte böyle olur. Sanat ve 
kültür yoluyla, hepinizin de takdir edeceği gibi, bir 
millet çok kolay bölünür. 

'Değerli üyeler, biz şimdi bu maddeyi böyle ka
bul eder isek, bir bölgede yaşayan yurttaşlarımızın 
gördüğü, okuduğu, bildiği şeyleri, şu veya bu gerek
çe ile bir başka bölgede yaşayan yurttaşlarımızdan 
esirgeyeceğiz, o bölgenin yurttaşlarını aynı şeyi gör
mekten mahrum bırakacağız; çünkü onlar layık de
ğildir diyeceğiz. Olmaz böyle şey. Bu, vatandaşları 
birinci, ikinci sınıflara ayırmak anlamına gelir ve 
bu bölgesel farklılıkları körüklemek, en azından bu 
farklılıkları korumak anlamına gelir. 

«Bu aslında bir sansür değil, bir denetim ve mül
kî amir, bölgenin özellikleri sebebiyle, toplumsal bir 
olaya sebebiyet vermemek için..» deniliyor. 

Değerli üyeler, tüm bunlar, özellikle kültür ve sa
nat konusunda, son derece anlamsız ve son derece 
tehlikelidir. Düşünün, bir vali tabiî belki çok iyi bir 
validir, idare hukukunu çok iyi bilebilir; ama söz 
konusu vali, vilayetinde yaşayan onbinlerce, yüzbin-
lerçe vatandaşımızın bir sanat eseri konusunda, o 
vatandaşlar adına karar verecek... Bîr vali, çok iyi 
bir vali olabilir. 

HÜSEVtN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Diplo
masız da olabilir. 

ENVER ÖZJCAN (Devamla) — Diploması da 
olabilir, çok kültürlü olabilir; ancak sanatsal olay
ların değerlendirmesinde diploma bir ölçü değildir, 
idare hukukunu bilmek bir ölçü değildir ve onbin
lerce, yüzbinlerce vatandaş grubunun, toplumunun 
adına bir kişi sübjektif olarak karar veremez. Bu 
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olacak iş değil ve ilk bakışta da anlaşılır gibi görü
nebilir. 

Bir örnek vermek istiyorum : Diyelim bir film 
ya da bir heykel, çıplak insan heykeli. Efendim, bu
nu İzmir'i! görebilir, İstanbullu görebilir; ama Do
ğudaki vatandaşlarımızın değerlerine ters geldiği için, 
filanca vali bunu yasaklayabilir. Onlar, onu görme
ye lâyık edğil anlamına geliyor bu. Ya da tersini 
alalımı: Doğuda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam ko
şullarını konu alan bir film düşünün; çeşitli mahru
miyetler içkide yaşıyorlar, hepimiz yaşadık, hepimiz 
biliyoruz. 

MUSTAFA ÇAKAUOĞUJ (Antalya) — Batıda 
yok mu7 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Batıda da ola
bilir; ama bu filmi 'başkaları görmesin; olay çıka
bilir. Niçin efendim? Bu, ayrım, bölgesel özellikler... 
Mümkün değil... 

Şimdi, ülkemiz herhangi bir tehlikeye maruz kal
dığında (savaşta, felakette) «Doğulu - Batılı» demi
yoruz, kucaklaşıyoruz, birleşiyoruz, kaynaşıyoruz; 
ama sanat konusuna gelince, «Aman işte, öteki an
lamaz, berikinin rahatını bozar» diye bölgesel özel
liğe 'göre ayırıyoruz. 

Sayın üyeler, biz şu kanıdayız: Tüm vatandaşla
rımız, her şeyi hilsin, her şeyi görsün, aydınlansın, 
bilinçlensin. Yeri gelmişken, izninizle, sadece bir böl
geyi değil, tüm yurttaşlarımızı ilgilendiren bir örnek 
vermek istiyorum. 

'MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Fransa' 
da bile yok. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Var efendim. 
Biliyorsunuz, birkaç yıldan beri bir «Orient Eks

pres» filmi var. Türkiye'ye düşmanca çekilmiş bir 
film; 'beni ilgilendiren, yurttaşımı ilgilendiren, beni 
eieştiren bir film. Milyonlarca insan bunu görüyor 
ve sansür zihniyeti, aynı filmi, benimle ilgili filmi 
bana göstermiyor; bunu açıklamak mümkün değil. 
Hiçbir vatandaşımızı, kendisiyle ilgili bir konuda 
-olumsuz olsun, dert değil- bir eseri görmekten alı
koyamayız, bu, bırakın başka şeyleri, insan hakla
rına bile aykırıdır. 

Sayın üyeler, maddenin bu bendinde, «olaylara 
sdbebiyet vermesi ihtimaline karşı vali engelleyebilir» 
deniliyor. Şimdi bu düşünce iki nedenden kaynakla-
nalbilir: Birincisi, ya bu yasayı yapanlar, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin âciz olduğunu, herhangi bir 
'bölgede olay çıkabilir, devlet de âciz kalabilir oldu
ğunu kabul ediyor -ki, ben bunu kabul edemiyorum; 
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Türkiye Cumhuriyeti âciz değildir- ya da bazı böl
gelerde yaşayan insanlarımızın kültür düzeyinin ve 
anlayış düzeyinin yetersizliğini ve farklılığını ileri 
sürebilir. 

Değerli üyeler, eğer böyle bir durum var ise, ya
ni iböl'geler arası kültür farklılıkları ve anlayış fark
lılıkları var ise -ki vardır, bunu kabul ediyoruz, et
meliyiz... 

'BÂ!§KA'N — Sayın Özcan, toparlamanızı rica 
ediyorum. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Bu yetersizlikleri ve bu farklılıkları gidermek ve 
tüm toplumu bu yönden bütünleştirmek Jgerek irken, 
bu maddenin ikinci fıkrası tam tersini yapıyor. 

Herkes herşeyi görmeli, bilmeli, bilinçlenmeli ve 
böylece 'bölgeler arasında var olan kültür ve anlayış 
düzeyi farklılıkları giderilmelidir. Bütünleşmiş, 'bö
lünmez bir toplum oluşturmak için hiçbir bölge ay
rımı yapılmamalı; buna yol açacak sübjektifliğe açık 
kapı 'bırakacak uygulamalardan kaçınmalıyız. Bu ne
denle de, bu maddeden özellikle bu bendi çıkarma
lıyız. 

Sayın üyeler, sanatsal faaliyetlerden şimdiye ka
dar kimseye, hiçbir bireye, hiçbir topluma, hiçbir za
man bir zarar geldiği görülmemiştir, görülmeyecek
tir de; bundan korkmayalım. Bunun aksini düşün
mek «Kültür ve sanat denilince silahıma sarılırım» 
diyen dar kafalı ve kokuşmuş zihniyeti benimsemek 
demektir. Türk ulusunun, hangi bölgede, hangi şart
larda yaşarsa yaşasın, böyle bir zihniyete layık ol
duğu kanısında değilim. Türk insanı, kendi yaşam 
koşullarına uymasa 'bile, bazılarının en olmayacak, 
şoke olarak gördüğü sanat eserlerini bile, kendi sağ
duyusunun süzgecinden geçirebilecek olgunluktadır. 

Bırakın TV'de erotik filmler de gösterilsin; bıra
kın ilk bakışta saçma sapan gibi görülen eserler de 
yayılsın, görülsün; korkmaymız Türk insanının ma
yası sağlamdır; bunları kendi süzgecinden geçirecek
tir, kendi yorumunu yapacaktır. 

Bu kanunun 'birkaç yerinde ve bu maddede söz 
konusu olan denetimin, yani sansürün «S» sine bile 
yer vermeyelim. Hele hele bölgesel özellik safsata
larıyla tehlikeli bir sübjektifliğin kapışım açmaya
lım. 

Değerli üyeler, bu düşüncelerimin doğrultusunda 
söz konusu 9 uncu maddenin ikinci bendinin me
tinden çıkarılması için önergemiz vardır. Bu öner-
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genin kabul edileceği düşüncesiyle 'hepinize en de
rin saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

•BAŞKAN — Sayın Vural Arıkan, buyurun efen
dim. 

VURAL ARIKAN l(îzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; ben 9 uncu maddeyi, teklifin 
'bütünü içerisinde değerlendirmek istiyorum. Şimdi
ye kadar yüce Meclisin kabul ettiği hükümlere göre 
neler var, bir -bakalım1: ö n kayıt var, bakanlığa ön
ceden baber verme var, işletmeci belgesini alma var, 
eserin denetimi var. Eserin denetiminin nasıl yapıla
cağı da kabul edilen hükümlerde 'belli. Siz şimdi bu
nun 'ötesinde, «İdarenin yetkisi» başlığı altında, key
fî yeni bir denetim getiriyorsunuz. Bakanlığın yap
tığı bu denetimin dışında yapılacak tek denetim, 
bandroltu olup olmadığı yahut da korsan olup ol
madığına taalluk eder. Yoksa, mülkî amirlerin, ba
kanlığın, denetim hükümlerine göre başlangıçta yap
tığı denetimden sonra; yok efendim, bu, bölgede bö
lücülüğe meden .olabilir, şurada yanlış olalbilir deme
si, keyfî bir yöntemi getirmektir. 

Ben şundan endişe ediyorum : Keyfîliğe dayalı 
bir Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu çıktı; şimdi 
sanat eserleri içinde böyle bir hükmü getiriyoruz. 

Tehlikeli bir nokta daha var; mülkî idare amir-
. terinin kim olduğu tarif edilmemiş. Bu vali olabilir, 
'bu kaymalkam olalbilir,, bu nalhiye müdürü olalbilir, 
bir kaymakama vekâlet eden jandarma kumandanı 
olalbilir, bir nahiye müdürüne vekâlet eden bir er
baş olalbilir. Onların zihniyetini Türk Milletinin üs
tünde bir 'baskı unsuru olarak (kullanamazsınız. 

O yüzden, korsan eserler hariç, diğerlerinin kal
dırılmasını arz ve teklif ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
(Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKİANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIÖĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 'biraz evvel «Denetim» 
maddesi vesilesiyle arkadaşlarımız aynı konuya de
ğinmişlerdi, ben orada düşüncelerimi ifade edeme
miştim, müsaade ederseniz, bu maddeden bilistifade 
o düşüncelerimi ifade etmeye çalışayım. 

•Bir kere, arkadaşlarımız şurada yanılıyorlar : Bu 
kanun teklifiyle üzerinde düzenleme getirmekte oldu
ğumuz 'bütün film, video ve müzik eserlerinin sanki 
fcâffesi sanat eseriymiş gibi düşünülüyor ve o arka
daşlarımız, 'burada getirilen bütün sınırlamaların, kı
sıtlamaların, sanata saldırı olduğu şeklinde bir imaj 
yaratıyorlar. (SHP sıralarından «öyle, öyle» sesleri) 

23 . 1 « 1986 O ; 1 

öyle alıyorsanız, yanılıyorsunuz; çünkü biz, şu 
anda piyasada bu sıfatla dolaşan eserlerin içerisinde, 
sanat eseri diyebileceğimiz eserleri iki elin parmak
larıyla sayılabilecek kadar az görüyoruz, ödül da
ğıtırken de ıbu sıkıntıların içerisindeyiz; üç taneden, 
dört taneden sonra ödül verecek eser (bulamıyoruz. 

Bu, ticarî amaçlı bir faaliyettir; gerçekçi olacak
sınız, bırakırsak tamamıyla porno filmler, tamamıyla 
«•Denetim» maddesinde ve Anayasamızda men edil
miş olan fiilliler yer alabilir. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Yakın o zaman... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI (MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIÖĞLU (Devamla) — Yakma
ya filan lüzum yok. Siz konuştunuz ben de konu
şacağım, müsaade edin; ne var yani bunda? 

Şimdi, hadiseyi bir ticarî faaliyet olarak ele alır
sanız bunun içerisindeki sanat değerlilerini ayrıca ko
rumaktayız; hem bu kanunda, hem başka kanunlar
da. O takdirde biz bütün ihtimalleri göz önüne al
mak mecburiyetindeyiz. Sizin göstermeye çalıştığınız 
bir imaj var, orada ayrılıyoruz; siz bütün bunları sa
nat eseri kabul ediyorsunuz; biz de aksini düşünü
yoruz, diyoruz ki, bunların içerisinde çok az sanat' 
eseri vardır; keşke hepsi sanat eseri olsaydı; ama bu 
ticarî bir faaliyettir; adam karpuz da satar, video da 
satar. 

Şimdi, bu -kanunla getirmek istediğimiz nedir? 
Bunu zaten, tümü üzerindeki görüşmeler esnasında 
ifadeye çalıştık; Türk sinemasını ayağa kaldırmak 
için fon getirdik, kaçakçılığı önlemeye çalıştığımızı 
ifade ettik, muhtaç sanatçıya yardım gayesi güttü
ğümüzü söyledik, neyi denetime aldığımızı da dene
tim maddesinde sarahaten belirttik; şimdi bunu tat
bik ediyoruz. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Madde burada. 

(KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIÖĞLU (SiVas) — Müsaade 
buyurunuz. 

'Bakınız, demin denetim maddesinde de temas et
tiniz: Millî kültür, örf ve âdetler sübjektif kavram
lardır, tehlikeli birtakım tatbikata yol açar demek 
istediniz, yanlış anlamadumsa. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Öyle demedim, yan
lış anlamışsınız. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIÖĞLU (Devamla) — Öyle de
diler efendim; siz değil, orada konuşan arkadaşımız 
ve Sayın Melen de dün aynı şeyi söyledi, dedi ki : 
«Anayasadaki madde kâfi idi, siz bu maddeye başka 
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yeni maddeler, yeni kavramlar ilave ederseniz - Hatta 
iddiada bulundular - Anayasaya da ters düşersiniz.» 
Anayasaya niye ters düşelim? Mesela Anayasanın o 
hükümleri içinde millî ahlak var. Millî ahlak kavra
mında acaba herkesin aynı şeyleri aynı şekilde anla
ması mümkün müdür? Yani siz bilfarz yine benim 
bakanlığımla ilgili olarak, Marmaris'teki bir plojda 
yatan kan kocayı seçim bölgem olan Sıvasta, o kı
yafetle değil, yine gündelik kıyafetle el ele dolaşır
sanız, onların oradaki millî ahlakı ile (zemin ve za
mana göre değişen), Marmaris'te, yazın plajda, millî 
ahlak kavramları aynı ölçülere mi tabidir? îşte böl
gesel özellikler bunlardır; bir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Polis Yasasına koy
dunuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Çıkarsınız 
buraya, konuşursunuz efendim. Ben fikrimi ifade et
mek için çıktım. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Niye ayırım ya
pıyorsunuz? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bakınız 
efendim... Ne ayrımı yapıyorum?.. Şimdi, farz edin 
ki, bir gün, bir ilde, oranın bir eşrafı, bir yakınını 
kaybetti; resmî olmasa dahi, bir nevi matem havası 
var iken, bir yerde eğlenceli bir film gösteriliyor; vali 
herhangi bir infiali önlemek maksadıyla bunu durdu-
rursa, bu bölgesel özellikten dolayı gerçekleşen dur
durma olayını, sanata karşı bir tecavüz mü addede
ceksiniz? 

İkincisi : Sizin korktuğunuz, mülkî amirlerin süb
jektif davranmalarıdır. Maddeyi sonuna kadar okur
sanız «yasaklanır ve kanunî takibat açılır» diyor. Ya
ni son söz valinin değil; yargı organına intikal ettire
cek, oradaki ehlivukuf karar verecek. Bü kanun o\&> 
da, olmasa da, bugün memlekette, Anayasanın ya
sakladığı birtakım fiilleri işleyen eserlerin gösterimin-

_ de, valiler aynı şeyleri yine yapmaktadırlar. Bunun 
neresi Anayasaya aykırı, ben onu anlayamıyorum? 
Neresi sübjektif, neresi keyfî? 

Bir nokta daha var, onu da açıklayalım. Biz kim
senin savunuculuğunu yapacak değiliz; ama siz, her 
şeyiyle koca bir ili, bir valiye teslim ediyorsunuz da. 
onun, sonunda yargı organına başvurması şartıyla, bir 
aktiviteyi yasaklamasını çok mu antidemokratik bu
luyorsunuz? 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Evet!.. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — öyle bir şart yok. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Siz, o 
toplumda, huzur ve güveni, başka türlü neyle sağlar
sınız? Bizim görüşümüz budur efendim. 

Ondan sonra, arkadaşımızın şu fikriyle katiyen 
beraber değilim, birlik değilim : «Bırakınız, televiz
yonda istendiği şekilde erotik filmler gösterilsin, alı
şırlar» diyorsunuz değil mi? 

Efendim, bu bir siyasî tercih meselesidir. Biz, mil
liyetçi ve muhafazakâr olduğumuzu iddia etmişiz, biz 
bunları yasaklarız; gücünüz yetiyorsa, siz serbest bı
rakırsınız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Soru sormak isteyen arkadaşlarımı 
kaydediyorum : Sayın Bayazıt, Sayın Ağagil, Sayın 
Korkmaz, Sayın Toprak, Sayın Vardal, Sayın Kadir 
Narin. 

Buyurunuz Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkanım; Sayın Bakana şunu sormak istiyorum : 
9 uncu madde «Toplatma yetkisi, bakanlık ve idare 
amirliğine verilmiştir» demektedir ve «Cumhuriyet 
savcısına suç duyurusunda bulunulacağını» söyler. 
Esasen, basına ilişkin ana kanunumuza göre, toplat
ma, hâkim kararıyla olur. Şayet hâkim suç unsuru 
görmeyip, serbesttir derse, toplattırılmaz. 

Ac^ba Sayın Bakanımız, niçin bu işi hâkimden 
kaçırıp da, bunları idare amiri veya bakanlık vasıtası 
ile toplattırıyor ve bilahara suç duyurusunda bulunu
yor? Bunu izah ederlerse memnun olurum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zannediyorum konuş
malarınızda Sayın Bayazıt'm sorularına cevap vermiş
tiniz; ama Sayın Bayazıt bunun tekrarını rica ediyor 
herhalde. 

KÜLTÜR VE TURtZM BAKANI MPHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Efendim bir 
toplatma söz konusu değil; mülkî idare amirince, ese
rin o günkü gösterisi vasaklanıvor ve derhal vareı or
ganına tevdi ed'ilivor. Bunun usulü ise, Yargı Usulü 
Kanununda mevcuttur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurunuz Sayın Ağagil. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkanım, 

maddenin son paragrafında «Mahallî mülkî amirlik
ler veva belediyeler bandrol ve işletmeci ruhsatlarını 
denetlemek yetkisine sahiptir» demliyor. Buradaki 
«veva» kelimesi ikisinden biri olabilir. Acaba bunlar
dan hangisinin yetkili olacağına hangi makam, neye 
«Töre karar verecektir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Bir önerge 
hazırlandı ve «veya» kelimesi «ve» olarak değiştiril
di; her ikisi de yapaibilir efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Korkmaz. 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, Sa

yın bakan konuşmasında «eşraftan birisi öldüğü za
man, böyle bir gösterinin yasaklanabileceğim» ifade 
ettiler «mülkî amir yasaklayabilir» dediler. Acaba, 
halktan birisi ölürse, aynı şeyi yasaklamayı havi mi
dir? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan, meramını 
ifade sadedinde bir misal vermiştir. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — ölenin, halktan, 
eşraftan olduğuna göre mi ifade olunacaktır? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, eşraftan kastım (belki tam yerinde kullanılmadı), 
halkın çoğunluğunun sevdiği, saydığı kimseler idi. 
Halktan da olur, öbür taraftan da olur. Halkı bu ka
dar korumaya çalışmaları da bizi memnun eder. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Toprak, buyurun efendim. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkanım, Sa
yın Bakanımızın izah tarzından şunu anlıyorum : Bu 
teklif yasalaştığı zaman, Ankara'da ayrı, İstanbul'da 
ayrı, Kayseri'de ayrı, Sivas'ta ayrı; her vilâyette, hat
ta kazada ayrı ayrı denetim sistemi getiriyoruz. Biz, 
kendi görüş ve doğrultumuzda olmayan, kaymakam 
ve valiyi; mülkî amirleri değiştirebilecek bir hükümet 
olduğumuza göre, canımız nasıl isterse, o şekilde ya
saklama getiriniz... 

BAŞKAN — Şimdi, şahsî mütalaanızı söylemeyin 
sorunuza geçin efendim. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Sergilenecek olayları 
durdurturuz şeklinde bir mütalaa çıkardım. Netice 
olarak, bu konunun açıklanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, idare amirleri tarafın
dan bunun suiistimal edileceği ve idare amirlerinin de 
icranın emrinde olması sebebiyle, bu suiistimalin olup 
olamayacağını soruyorlar. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Böyle bir id
dia, her şaha için varittir. Biz, idare amirlerimizi böy
le bir ithamdan münezzeh... 

BAŞKAN — Sayın Vardal... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, Sayın 

Bakan sözünü bitirsin efendim, bu ne acele? 
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BAŞKAN — Efendim, aslında Başkanlığımızca 
böyle bir sualin tevcih edilmesi dahi mümkün değil. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Efendim, vekil oldu
ğumuza göre, milletin sesini dlile getirmek mecburi
yetindeyiz. . 

BAŞKAN — Efendim «Suiistimal edilir mii, edil
mez mi?» demek istiyorsunuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Edilirse ce
zası görülür. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 9 

uncu maddede üç türlü denetim öngörülmektedir. Bi
rinci fıkrada «Bakanlık ile mülkî idare amirleri eser
lerin dağıtım ve gösterilmeleri sırasında bunların iş
letme belgeleri ile bandrollerini ve eser üzerinde her
hangi bir değişiklik olup olmadığı hususunda eseri her 
zaman denetleyebilirler» denilmektedir. 

İkinci fıkrada ise, mahallî özelliklere göre mülkî 
idare amirlerinin gösterimi yasaklaması hükmü geti
riliyor. 

Üçüncü fıkrada da, suç unsuru bulunan eserlerin 
gösterimini durdurabilir ve gerekli takibat açılmak 
üzere kanunî mercilere gönderir denilmektedir. 

Sayın Bakan, konuşmaları sırasında, sanki ikinci 
fıkradaki, bölgenJin özellikleri sebebiyle, mülkî idare 
amirinin gösterimi bir günlüğüne veyahut da iki 
günlüğüne durdurması ve neticede onlar hakkında da, 
kanunî takibat yapmak üzere gereğinin yapılacağı 
şeklinde ifadede bulundular. Halbuki, eserde herhangi 
bir suç unsuru olmasa dahi, mülkî idare amirine, gös
terimi yasaklama yetkisi veriliyor. Sayın Bakan, bu 
bendi böyle mi anlıyorlar, yoksa yasaklamakla birlik
te, suç unsuru olmasa dahi kanunî takibat yapılmak 
üzere gerekli yerlere eserleri gönderiyorlar mı? Bu 
konuda bir açıklama yaparlarsa memnun olurum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Efendim, de
dikleri doğrudur. Yalnız, dikkat buyurulursa «bölge
nin özellikleri sebebiyle toplumsal bir olaya sebebi
yet vermesi muhtemel eserlerin» deniliyor. Yani, sa
rahaten belirtilmiş. Biir toplumsal olay çıkma tehlike
si var, oranın başında bulunan vali o toplumsal ola
yı önlemek maksadıyla -başka bir maksatla değil- ya
saklayabiliyor. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Suç unsuru olmaz
sa yasaklayacak, ama kanunî takibat açtırmayacak öy
le mi efendim? 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (İSivas) — Efendim, ida
rî mahkemeye müracaat edilir... Müracaat yerleri ay
rı; ama toplumsal bir olay meydana çıkması ihtimıa-
İini gören valinin en aslî vazifesidir bu. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — O mah
kemelerden kaç senede sonuç çıkar? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Efendim, o 
kanunu değiştirirseniz; o ayrı hikâye. Bu kanun tek
lifinde böyle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İBuyurun Sayın Narin. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Efendim, Sayın 

'Bakan izahat verirken Sivas'ı misal gösterdiler. Sayın 
Bakanım acaba Sivas İlimizi biliyorlar mı? Sivas'ta 
yaşayan insanları biliyorlar mı ki, Sivas'ta yaşayan in
sanlarla İstanbul'da yaşayan insanlar arasında bir 
farklılık getirdiler? Bana göre, Sayın Bakanım her ne 
kadar Sivas'tan milletvekili seçilmişse de SÜvas'ı ya-
kınen bilmiyor. Eğer bilmiş olsaydı, oradaki insanları 
küçülterek, burada böyle bir şey söylemezdi. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet, sual değil, bu bir tenkittir. Bu 
itibarla bu suali arz etmiyorum efendim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Nasıl sual değil 
efendim? Arkadaş soru sordu. 

BAŞKAN — Sayın Demir, sual bunun neresinde, 
ben ne soracağım, söyler misimiz? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — «Sivas'ta bulun
muş mu?» diyor efendim^ 

BAŞKAN — Efendim, böyle bir sual sorulmaz. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Sayın Baş
kanım, kötü izlenim bırakacağı için müsaade ederse
niz bir açıklama yapmam lazım efendim. 

(BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Biz on ne
sildir Sivaslıyız ve başka bir yeri seçersem alınanınız 
okır diye, kendi memleketim olduğu için Sivas'ı mah
sus seçtim, böylece size de bir nezaket göstermiş ol
dum. Bunu, benim seçmenimin karşısında bir politik 
polemiğe çevirme ustalığınıza da esef ederim efen
dim. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Ama, Sivas'ı kü
çültüyorsunuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Korkmayın 
ben hiçbir zaman Sivas'ı küçültmem. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, önergeler vardır; onları sırasıyla okutu

yorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı tasarının 9 un
cu maddesi «Mülkî idare amirleri, bölgenin özelliklen 
sebebiyle...» olarak başlayan ikinci bendinin tümüyle 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Enver özcan Hilmi Nalbantoğlu 
Tokat Erzurum 

Kadir Narin Muhittin Yüdırım 
Diyarbakır Edirne 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kumlumuzda görüşülmekte olan Sinema 

ve Video Eserleri Kanun Teklifimin 9 uncu madde
sinin, son paragrafının, belediyelere de bandrol işlet
meci ruhsatlarını doğrudan denetleme yetkisi vermesi 
için, aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabulünü arz ve 
teklif ederiz. 

«Mahallî mülkî amirlikler ve belediyeler bandrol 
ve işletmeci ruhsatlarını denetleme yetkisine sahiptir.» 

Mehmet Timur Çınar İsmail Üğdül 
Manisa Edirne 

Münir Yazıcı Barlas Doğu 
Manisa Ankara 

Metin Balıbey Ahmet Doğru 
Afyon Artvin 

Nihat Türker İsmail Dayı 
Afyon Balıkesir 

tlker Tuncay Süleyman Yağcıoğlu 
Çankırı Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 394 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının, 9 uncu maddesinin iki, üç ve dördüncü fık
ralarının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Vural Arıkan Türkân Arıkan 

İzmir Edirne 
Hüseyin Aydemir Nuri Üzel 

İzmir Eskişehir 
S. Hüsamettin Konuksever 

Edirne 
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BAŞKAN — Sayın Vural Arıkan ve arkadaşları
nın önergesi, iki, üç ve dördüncü fıkraların çıkarılma
sını hedef almıştır; Sayın Enver Özcan ve arkadaşla
rının önergesi, ikindi fıkranın çıkarılmasını hedef alı
yor. Bu itibarla, Sayın Vural Arıkan'ın önergesine, 
Enver özoan ye arkadaşlarının önergesindeki ikinci 
fıkra da dahil olduğu için, birlikte işleme koyuyo
rum; yani, Vural Arıkan ve arkadaşlarının önergesini 
işleme koyuyorum. Bu önerge kabul edildiği takdirde, 
tabiatıyla, Enver özcan ve arkadaşlarının önergesi de 
kabul edilmiş olacak; bu önerge de ikinci fıkranın çı
karılması ile ilgilidir çünkü. 

önergeleri tekrar okutuyorum : 
tzmir Milletvekili Vural Arıkan ve arkadaşlarının 

önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 9 uncu maddesinin iki, üç ve dördüncü fıkrala
rının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Tokat Milletvekili Enver özcan ve arkadaşlarının 

önergesi >: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı Tasarının 9 uncu 
maddesinde «Mülkî idare amirleri bölgenin özellikleri 
sebebiyle...» diye başlayan ikinci bendinin tümüyle 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAKSAN — Yalnız burada bir tereddütüm hâsıl 
oldu. Enver özcan'm önergesi, ikinci fıkranın çıka
rılmasını amir; diğer iki fıkranın çıkarılmasına gönlü 
razı olmayanlar ihtilafa düşebilir; onun için önergele
ri ayrı ayrı.oylayacağım. 

Vural Arıkan ve arkadaşlarının önergesine komis
yon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN — Hükümet?,. 
KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı tasarının 9 un

cu maddesinin «Mülkî idare amirleri bölgenin özel
likleri sebebiyle...» olarak başlayan ikinci bendinin tü-

I müyle madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
I ederiz. 
I Tokat Milletvekili Enver özcan ve arkadaşları. 
I IBAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka-
I tılıyor mu efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen-

I dim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyoruz 
I efendim. 
I BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka-
I tılmıyor. 
I önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
I önerge kabul edilmemiştir. 
I Diğer önergeyi okutuyorum : 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulumuzda görüşülmekte olan Sinema ve 
I Video Eserleri Kanun teklifinin 9 uncu maddesinin 
I son paragrafının, «Belediyelere de bandrol ve işletme-
I ci ruhsatlarını doğrudan denetleme yetkisi vermesi 
I içlin aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabulünü arz ve 
I teklif ederiz. 
I «Mahallî mülkî amirlikler ve belediyeler bandrol 
I ve işletmeci ruhsatlarını denetleme yetkisine sahip-
I tir.» 

Manisa Milletvekili Mehmet Timur Çınar ve ar-
I kadaşlarının önergesi 
I BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka-
I tılıyor mu efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz Sayın 

I Başkan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılıyoruz 

I Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka-
I tılıyor. 
I önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
I 9 uncu maddeyi, kabul edilen önerge ile birlikte 
I oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
I 9 uncu madde kabul edilmiştir. 
I 10 uncu maddeyi okutuyorum : 
] Fon 
I MADDE 10. — Sinema sanayiinin gelişmesine 

katkıda bulunmak, • sinema çalışanlarını desteklemek 
I ve ülkenin tanıtılmasını sağlamak amacıyla Bakanlık 
I emriinde «Sinema Destekleme Fonu» kurulmuştur. 
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Fon işlemlerinde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 832 sa
yılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Fon, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
denetimine tabidir. 

I - Fon gelirleri; 
a) Kayıt ve tescil sırasında yerli eserlerden alı

nacak 10.000 lira, yabancı eserlerden alınacak 50.000 
lira kayıt ve tescil ücreti, 

b) Her yerli film kopyasından alınacak 1.000 
lira, her yabancı film kopyasından alınacak 5.000 lira, 

c) Yerli video kopyasından bandrol başına alı
nacak 200 lira, yabancı video kopyasından bandrol 
başına alınacak 500 lira, 

d) 12 noi madde gereğince tahsil edilecek para 
cezaları, 

e) Bağış ve yardımlar, 
f) Fonun faiz ve diğer gelirleri, 
g) Geçici 3 üncü madde uyarınca tahsil edilecek 

paralar. 
Bu maddenin a, b ve c fıkralarındaki ücret ve 

miktarları beş katına kadar artırmaya veya eksıiltme-
ye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Eğitim amacıyla video yayınları ile ticarî olma
yan video bantlarından kayıt ve tesoil ücreti alınmaz. 

II - Fon giderleri; 

ıa) Bu Kanunun amacı doğrultusunda karşılıksız 
olarak yapılabilecek yardımlar ve bir Devlet Bankası 
aracılığı ile en çok 5 yıl vadeli olarak verilecek kre
diler, 

b) Muhtaç sinema sanatçılarına yapılacak yar
dımlar, 

c) Türkiye'nin tarihî, kültürel ve tabiî zenginlik
lerinin tanıtılmasına yönelen faaliyetler için yapılacak 
giderler, 

d) Bu Kanunun amacı doğrultusunda en çok beş 
yıl vadeli olarak verilecek krediler. 

Fonun kullanılması, gelirlerin tahsili, harcama ya
pılmasına ve kredi verilmesine ilişkin esas ve usuller 
yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu madde ile yeni 
bir fon daha kuruyoruz. Böylece bu fonların sayısı 
82 veya 83'e ulaşmış olmaktadır. Ayrıca, bu mad
deyle aynı fonu, yönetmelikle düzenleme yetkisini de 
getirmiş oluyoruz. 
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Dünkü görüşmeler sırasında sayın bakan, bütçe
den kredi verilemeyeceğini, dolayısıyla bu fon mad
desinin getirilmesinin gerektiğini söylediler. Ben daha 
evvel, fonlar konusuna eğildiğimi söylemiştim. Bu 
fonlarla ilgili olarak 80 tane dosya hazırlamış bulu
nuyorum. Bunlardan birkaç tanesini örnek olarak seç
tim ve sayın bakanımın dikkatine sunmak istiyorum. 

Gecekondu fonunda - ki, şimdi Toplu Konut Fo
nuna bir maddesi aktarıldı - kredi verme imkânı var
dır ve Sayıştay denetimindedir. Sanayi kredisi fonun
dan, Sanayi Bakanlığına bağlı küçük sanayicilere kre
di verme imkânı vardır ve bu da Sayıştay denetimin
dedir. Orman köylüleri kalkındırma fonu vardır. Bu 
fon da Tarım Bakanlığına aittir ve buradan da, or
man köylülerine gerektiği zaman kredi verilebilme 
imkânı vardır; bu da Sayıştay denetimindedir. Sayın 
bakanımın bakanlığına bağlı, korunması gerekli taşın
maz kültür varlıklarının onarımına katkı fonu var
dır; buradan da, eski eserlere sahip olan kişilere kre
di verme imkânı bulunmaktadır ve bütçe içinde fon
ları düzenlemek suretiyle, bunları yapmak mümkün 
olmaktadır. 

Demek ki, bazı konuları, bütçe içinde yapmak su
retiyle gerçekleştirmek mümkün; ama biz, tamamen 
bütçe dışına taşıp, devlet bütçesini artık bütçe halin
den çıkarmak istiyoruz; temel bu. 

ikinci bir konu, sinema sanayiinin geliştirilmesi 
için bu fondan yararlandırılmaya da gerek yoktur. 
Hatırımda kaldığına göre, dün ANAP'lı bir millet
vekili arkadaşımız, bu sanayinin, bu sektörün geliş
tirilmesinden söz ettiler. Pekâlâ teşvik tedbirlerinden 
ve diğer fonlardan da bu çerçeve içinde yararlanma
ları mümkündür. 

Bu getirilen maddede sinema sanayii ile ilgili olan 
sanatkârlarımızın teşvik edilmesi öngörülmüştür. Pe
ki, edebiyatçılarımızı teşvik etmeyecek miyiz? Dün 
de arz ettiğim gibi, ressamlarımız için aynı şeyi söy
lemeyecek miyiz, ilim adamlarımız için aynı şeyi söy
lemeyecek miyiz? 

Kendimin olduğu için söylemiyorum; - biliyorsu
nuz verimlilik konusunu gündemde - 5 yıl önce ha
zırladığım doçentlik tezim var benim. Konusu, «işlet
melerde başarı değerlemesi» Türkiye'de işlenmemiş 
yepyeni bir konudur, işletmelerde uygulaması yapıla
rak hazırlanmıştır, üniversitede yayınlanma imkânı 
bulunamadığından 5 senedir yayınlanamamıştır, raf
ta çürümektedir ve 5 - 6 kopyasının dışında da kop
yası yoktur. 
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Sanıyorum bu konuda devlet bakanlığımız çalışma 
da yapıyor; ama bu ve buna benzer birçok çalışma
lar üniversitede yayınlanamadığı için, toplumun hiz
metine sunulamamaktadır; yani sorun, sadece sine
macılarımızın, sanatkârlarımızın korunması meselesi 
değildir; ilim adamlarımızın, edebiyatçılarımızın ve 
diğer sanatkârlarımızın da korunması gerekmektedir. 

Bu fon, sadece sinema ve video eserleri ile ilgili 
olduğu için, onlar korunacaklar ve fondan sadece 
onlar yararlanabilecekler ve dolayısıyla bir eşitsizlik 
ortaya çıkabilecektir. 

Geliyorum yönetmelik meselesine : Biliyorsunuz 
bir Fonlar ihale Yönetmeliği vardır. Bu yönetmeliğin 
37 ve 43 üncü maddelerini Yüce Meclise dün arz et
miştim. Şimdi ise, başka bir madde olan, özel hüküm
ler kısmındaki 68 inci maddenin (b) şıkkını arz edi
yorum : 

«(b) şıkkı; Fonun faaliyet konusunun gereği olarak, 
yabancı ülkelerde tanıtma, sergileme ve benzeri faali
yetlerin gerçekleştirilmesi için yapılacak işlerde fonun 
ilgili olduğu idarenin birinci derecede ita amirince 
tespit edilecek usul ye esaslar uygulanabilir.» 

Şimdi bu fondan, Türkiye'yi tanıtıcı bir film yap
tırmak istediğimizi düşünelim. Buradaki madde ile 
Fonlar İhale Yönetmeliği maddesine göre - ki bütün 
fonlar buna tabi oluyor - bir tek kişiye, bir tek kişi 
rahatlıkla görev verebilecektir. Bu gerek Anayasa
mıza, gerek Meclisin üstünlüğü ilkesine ters düşmek
tedir. 

Yüce Meclisi bu konularda uyarmayı milletvekili 
olarak görev saydım. Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru sormak isteyen arkadaşlardan 
Sayın Vural Arıkan, Sayın Erol Ağagil. 

Buyurun Sayın Arıkan. 

VURAL ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan, fon
ların miktarı tespit edilirken şunu göFüyoruz. «Kayıt 
ve tescil sırasında yerli eserlerden alınacak 10 000 lira, 
yabancı eserlerden alınacak 50 000 lira. Her yerli film 
kopyasından alınacak bin lira, her yabancı film kop
yasından alınacak 5 bin lira» Burada yerli eserleri ko
rumama var mı? Çünkü burada Türk Lirası, dolar 
paritesi S lira olarak mütalaa edilmiş. İnşallah o hale 
de gelir; ama yerli eserleri korumama amacıyla mı 
bu miktarlar tespit edilmiş? Bunu Sayın Bakandan öğ
renmek istiyorum. Yerli eserlere 10 000 lira, yabancı 
eserlere 50 000 lira. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Efendim, 
«kayıt ve tescilde yerli eserlerden 10 000 lira, yabancı 
eserlerden 50 000 lira» diyoruz. Birinin orijinali geli
yor, esası tek olarak geliyor, öbürünün ithalatçısının 
artık bilemiyoruz royaltı, ödedi, ödemedi onlar ayrı 
bir mevzudur Telif Haklar Kanununda. Getirdiği bir 
kopyadan alıyoruz 50 000 lirayı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Ağagil. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

iki sorum var. 

'Birincisi, fon gelirlerinde öne sürülen rakamlar, 
hangi kıstaslara göre tespit edilmiştir ve 'bunlardan 
yılluk ne kadar gelir 'beklenmektedir? 

İkincisi, ikinci bendin (c) şıkkında «Türkiye'nin 
tarihî, kültürel ve tabiî zenginliklerinin tanntıteası-
na yönden faaliyetler için yapılacak giderler» diyor. 
Bu konuda 'bir tanıtma fonu mevcuttur ve aynı 'ba
kanlığa verilmiştir. Kanunlaşmış olan 'bu fonda, ge
lirleri belirlenmiştir. Şiımıdıi, bu fondan, o fona para 
aktarmak 'hem o kanunun gelirler maddesini kapsa
madığı için aykırıdır, ıheım de öyle 'bir fon olduğu 
halde, 'burada 'bu eserleri geliştirmek maksadı var
ken, buradan, oraya para aktarmasına hangi gerek
çe ile ve burayı zayıflatmaya seibep olacak bir du
rum olduğuna göre, ana gerekçeye, bu Kanun ta
sarısındaki fonla ilgili madde gerekçesine aykırılık 
yok mudur? 

BAŞKAN — Evet, Sayın (Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM ©AKANI MEHMET 

MOKERRfiM TAŞÇIOĞLU ((İSivas) — Efendim, 
bu sual Plan ve Bütçe Komisyonunda da soruldu. 
Talbiî bizim, maalesef bugüne kadar elimizde ne ka
dar video kaset ve diğer eserler var; bunların mun
tazam bir arşiM yok. Zaten, önünüze gelmiş olan 
şu tasarının bir maddesinde bu 'öngörülmüş ve bun
dan sonra nerede, <ne miktar var' diye. Dolayısıyla 
bundan1 ne elde edilir sualine, tatmin edioi bir cevap 
veremeyiz; ama şu ücretler nasıl tespit edildi suali
ne cevap olarak. Bu, piyasanın rayiçlerine, kirala
ma ücretlerine... 

IBAŞKAN — Hayır. Burada Sayın Ağagil'in sor
mak istediği şu : (c) fıkrasında, tanıtıma fonunda da... 

EROL AĞAGİL ^Kırklareli) — O ikinci sorum 
efendim, 

BAŞKAN — (c) fıkrasını hedef alan konularda 
tanıtma fonundan da istifade ediyor..,; 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOÖLU '(Sivas) — Oraya ge
leceğim efendim. Evvela -'bininci sorusu var, onu ce
vaplıyorum. 

'EROL AÖAGÎL (Kırklareli) — O -ayrı soru. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU i($ivas) — Rayiç 'be
dellerin 'bir tetkikini yaptırdık. 'Bir video bugün kaça 
kiralanıyor, kopya kaça çekiliyor, hakkı kaç liraya 
satın alınıyor; mütehassıs arkadaşlarımız bir ücret 
tespit ettiler. Zamanda değiştirilmek iktiza ederse, onu 
da düşünürüz. Onu da söyleyeyim; ama bugün üçin 
bize 'bu rakamlar uygun gözüküyor. Başka türlü de 
ücret tespiti mümkün değil; ilk defa yapılan 'bir iş. 
İlgili arkadaşlarıımızın yaptıkları 'bir tetfcikatm neti
cesi, uygun gördüğü ücretlerdir. 

2 nci soruya gelince; bir 'tanıtma fonu daha yeni 
kabul edildi. O 'fon {genelde Türkiye'nin tanıtımıyla 
ilgilidir; siyasî yön dahildir, her türlü tanıtım için
dedir. Biz sadece, özellikte bizim bakanlığın, kültü
rümüzü ilgilendiren, doğa güzelliğimiizi sergileyen 
filmlerine, buradan bir imkân sağladık, teşvik bakı
mından. Onun için burada yer aldı. 

Mahzurlu bir durum yok efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük 'Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Sinema ve Video Eserleri 

Kanun Teklifi» nin 10 uncu maddesinin aşağıdaki 
şekildeki değiştirilmesinin kabulünü arz ederiz. 

«(Fon 
Madde 10. — Sinema sanayii ve müzik sanatının 

gelişmesine katkıda 'bulunmak, sinema ve müzik ça
lışanlarını desteklemek ve ülkemin 'tanıtılmasını sağ
lamak; amacıyla bakanlık emrinde «Sinema ve Müzik 
Sanatı 'Destekleme Fonu» kurulmuştur. Fon işlemle
rinde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu ile, »832 sayılı Sayıştay 
Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Fon, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
denetimine tabidir. 

I — Fon gelirleri; 
a) Kayıt ve tescil sırasında yerli eserlerden alı

nacak 10 000 lira, yabancı eserlerden alınacak 50 000 
İira kayıt ve tescil ücreti, 

b) Her yerli film kopyasından alınacak 1 000 
lira, her yabancı film kopyasından alınacak 5 000 
lira, 

c) Yerli video kopyasından bandrol başına 200 
lira, yabancı video kopyasından bandrol başına alı
nacak 500 lira, 

d) Her plak başına alınacak 50 lira, her ses 
kaseti başına alınacak 20 lira, 

e) Bağış ve yardımlar, 
ff) Fonun faiz ve diğer gelirleri, 

g) Geçici 3 üncü madde uyarınca tahsil edile
cek paralar, 

Bu maddenin a, b ve c fıkralarındaki ücret ve 
miktarları beş katına kadar artırmaya veya eksiltme
ye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Eğitim amacıyla yapılan eserlerden kayıt ve tes
cil ücreti alınmaz. 

II — Fon giderleri : 
a) Bu Kanunun 'amacı doğrultusunda karsılksız 

olarak yapılabilecek yardımlar ve bir devlet bankası 
aracılığıyla en çok 5. yıl vadeli olarak verilecek kre
diler, 

b) Muhtaç sinema, ve müzik sanatçılarına yapı
lacak yardımlar. 

c) Türkiye'min tarihî, kültürel ve tabiî zenginlik
lerinin tanıtılmasına yönelen faaliyetler için yapıla
cak giderler. 

Fonun kullanılması, gelirlerin tahsili, harcama ya
pılmasına ve kredi verilmesine ilişkin esas ve usuller 
yönetmelikte gösterilir. 

Timur Çınar 
Manisa 

Mustafa Taşar 
Gaziantep 

Gürbüz Şakranlı 
Manıisa 

İlker Tuncay 
Çamikırı 

Nevzat Bıyıklı 
Artvin 

Rezan Şahinkaya 
Ankara 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Nihat Türker 
Afyonkarahisar 

İsmail Üğdül 
Edime 

Oğan Soysal 
Ankara 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU <Sivas) — Sayın Baş
kan, «Bu maddenin a, b, c, d fıkraları» diyor, ar
kadaşımız onu okurken (d) fıkrasını atladı, (d) fık
rası var. 
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BAŞKAN — Önergede yok efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Ama fık
ranın kendisi var, koyalım efendim. 

(BAŞKAN — Efendim, önergede yok. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Peki, öner
ge sahipleri buyurun. 

iSUHA TANIK (İzmir) — Efendim, «Bu mad
denin a, 'b, c, d fıkralarında» diyor. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sıivas) — Efendim 
orada yokmuş. 

BAŞKAN — Efendim, isterseniz önergeyi düzel
tilmek üzere iade edelim. 

İSUHA TANIK (İzmir) — Lütfen efendim. 
BAŞKAN — Diğer önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 10 uncu mad

desinin kanun metninden çıkartılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

'Edip Özgenç 
İçel 

Fikri Sağlar 
İçel 

Salim Eirel 
Konya 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meoli&i Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 10 uncu mad

desinin «Fonun giderleri» 'başlığını taşıyan ikinci kıs
mının (d) fıkrasından sonra aşağıda belirtilen cüm
lenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Edip Özgenç 
İçel 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Salim Ere! 
Konya 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Fiikri Sağlar 
İçel 

Eklenen cümle : «Fonda yapılacak harcamalar 
Başbakanın onayı ile yapılır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 10 uncu mad

desinin 'birinci fıkrasının son satırının son «uygulan
maz» şeklindeki kelimesinin «uygulanır» olarak değiş

tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Edip özgenç 
İçel 

Tevfik Bial 
Hatay 

Salim Erel 
Konya 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Bikri Sağlar 
İçel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı kanun tasa

rısının 10 uncu maddesinin son fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

«Yönetmelik» ibaresi yerine «tüzük» 
konulmasını arz ve teklif ederiz. 

ibaresinin 

Türkân Arıkan 
Edirne 

Hüseyin Aydemir 
İzmlir 

Rüştü Şardaiğ 
İzmir 

Vural Arıkan 
İzmlir 

Gafer Tayyar SadMar 
Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı Kanun -tasa

rısının 10 uncu maddesinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla, 

Türkân Arıkan 
Edirne 

Vural Arılkan 
İzmir 

Gafer Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

HayruUah Olca 
İzmir 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

IBAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan ve arkadaş
ları ile Sayın Hüseyin Avni Güler ve arkadaşlarının 
önergeleri, maddenin metinden çıkarılması mahiye
tinde olduğu için, 'birlikte işleme koyuyorum ve Sa
yın Türkân Arıikan ve arkadaşlarının önergesini oku
tuyorum ': 
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Edime Milletvekili Türkân Arııkan ve arkadaşla- I 
rının önergesi : 

«Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı Kanun tasa
rısının 10 uncu maddesinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz, 

Saygılarımızla.» 
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyorlar mı efendim? 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Manisa Milletvekili Timur Çınar ve arkadaşları

nın önergesi : 
Fon 
MADDE 10. — Sinema sanayii ve müzik sana

tının gelişmesine katkıda bulunmak, sinema ve mü
zik çalışanlarını desteklemek ve ülkenin tanıtılma
sını sağlamak amacıyla Bakanlık emrinde «Sinema 
ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu» kurulmuştur. 
Fon işlemlerinde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 832 
sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Fon, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
denetimine tabidir, 

I — Fon gelirleri; 

a) Kayıt ve tescil sırasında yerli eserlerden alı
nacak 10 000 lira, yalbancı eserlerden alınacak 50 000 
lira kayıt ve tescil ücreti, 

b) Her yerli film 'kopyasından alınacak 1 000 
lira, her yalbancı film kopyasından alınacak 5 000 
lira, 

c) Yerli video kopyasından bandrol 'başına alı
nacak 200 lira, ya'bancı video kopyasından bandrol 
başına alınacak 500 lira, j 

d) (Her plak başına alınacak 50 lira, her ses 
kaseti 'başına alınacak 20 lira, 

e) Bağış ve yardımlar, 
f) Fonun faiz ve diğer gelirleri, 
g) Geçici 3 üncü madde uyarınca tahsil edile

cek paralar. 
Bu maddenin a, b, c ve d fıkralarındaki ücret ve 

miktarları 'beş katına kadar artırmaya veya ekşitme
ye Bakanlar Kurulu yetkilidir. | 

Eğitim amacıyla yapılan eserlerden kayıt ve tes
cil ücreti alınmaz. 

II — Fon giderleri; 
a) Bu Kanunun amacı doğrultusunda karşılıksız 

olarak yapılabilecek yardımlar ve 'bir Devlet Banka
sı aracılığı ile en çok 5 yıl vadeli olarak verilecek 
krediler, 

b) Muhtaç sinema ve müzik sanatçılarına yapı
lacak yardımlar, 

c) Türkiye'nin tarihî, kültürel ve tabiî zengin
liklerinin tanıtılmasına yönelen faaliyetler için yapı
lacak giderler. 

Fonun kullanılması, gelirlerin tahsili, harcama ya
pılmasına ve kredi verilmesine ilişkin esas ve usuller 
yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

İçel Milletvekili Edip özgenç ve arkadaşlarının 
önergesi : 

Görüşülmekte olan kanun tekliflinin 10 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının son satırının son «uy
gulanmaz» şeklindeki kelimesinin «uygulanır» olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

'BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
İçel Milletvekili Edip Özgenç ve arkadaşlarının 

önergesi : 
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Görüşülmekte odan kanun teklifinin lö uncu mad
desinin «Fonun giderleri» 'başlığını taşıyan ikindi kıs
mının (d) fıkrasından sonca aşağıda belirtilen cüm
lenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

'Eklenen cümle : Fonda yapılacak harcamalar 
Başbakanım onayı ile yapılıp 

IBAlŞKıAIN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİfN FIRAT ı(Muş) — Katılmıyoruz efen
dim: 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKORREİM TAŞÇ10ĞİLU '(Sivas) — Katılmıyo
ruz efendim. 

©AİSKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka-
tıılmıamaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
tEdikme Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve ar

kadaşlarının önergesi : 

Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı kanun tasarı
sının 10 uncu maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Yönetmelik» ibaresi yerine «Tüzük» ibaresinin 

konulmasını arz ve teklif ederiz. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve 'hükümet ka

tılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTîN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz efendim. 

IBAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılmamaktadır. 

(önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Kaibul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

10 uncu -maddeyi kaibul edien önergeyle birlikte 
oylar miza sunuyorum : Kaibul edenler... Kabul et
meyenler... 10 uncu madde kabul edilen önergeyle 
birlikte ka'bul edilmiştir,. 

di inci maddeyi okutuyorum : 
Ceza hükümleri' 
MADDE İil. — Bu Kanunun; 
a) 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına göre Ba

kanlığa verilmesi gereken bilgiyi vermeyenler 1 000 000 
liradan 2 000 000 liraya kadar ağır para cezası, 
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'b) 7 nci maddenin 1 inci fıkrasındaki işletmeci 
ruhsatı almak zorunluluğuna uymayanlar 1 000 000 
liradan 2 000 000 liraya kadar ağır para cezası, 

c) 18 inci maddenin 1 inci fıkrasındaki yasağa uy
mayanlar 2 000 000 liradan 10 000 000 liraya kadar 
ağır para cezası, 

d) 9 uncu maddenin 1 inci fıkrasında 'belirtildiği 
şekilde eserleri işletme belgesiz veya bandrolsüz ve
yahut bandrolleri ve işletme 'belgesi olmasına rağmen 
aslına uygun olmayan şekilde gösterenler ile 2 nci fık
ra gereğince konulacak yasaklamaya riayet etmeyen
lerin fiilleri 'başka bir suçu oluştursa bile 2 000 000 
liradan 4 000 000 liraya kadar, aynı maddenin 3 ün
cü fıkrasına göre haklarınida takibata geçilenlerden 
suçları sabit görülenlere fiilleri ayrı bin- suçu oluştursa 
dahi ayrıca 3 000 000 liradan 6 000 000 liraya kadar, 
bu fıkrada yazılı hallerin başka suç veya suçlar oluş
turması halinde uygulanabilecek ilgili cezaî hükürnUer 
saklı kalmak üzere, ağır para cezası, 

île cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Rıfat Bayazıt 
söz istemişlerdir; buyurun Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; arkadaşlarımızın ge
tirdiği teklifin 9 uncu maddesinde, hürriyeti bağla
yıcı cezalar, bu suçların önlenmesi için getirilmiştir. 
Adalet Komisyonunun kabul ettiği 11 inci maddenin 
(c) ve (d) bentlerinde de, yine milyonluk para ceza
larıyla beraber, hürriyeti bağlayıcı cezalar da getiril
miş, bu cezalar 1 yıldan 2 yıla kadar önerilmiştir; fa
kat bu cezalar gerek Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonunda ve gerekse Plan ve Bütçe Ko
misyonundaki görüşmelerde kaldırılmış, doğrudan 
doğruya para cezasıyla iktifa edilmiştir. 

Para cezaları malumuâliniz, Türk Ceza Kanunu
nun 119 uncu maddesine göre, ön ödemeye tabidir. 
Hürriyeti bağlayıcı ceza olmazsa, ön ödeme ile, dava 
açılmadan parayı ödeyince dava ortadan kalkar, da
va görülmez. Burada kanunun maksadı kaybolmuş
tur. Bunlar hürriyeti bağlayıcı cezayı göstereceksin 
ki, kanunun gayesi tahakkuk etsin; maatteessüf bu 
kanunu işlemez hale getirmişlerdir. 

Demin 9 uncu maddeyi müzakere ettik, geçti; ben 
o maddeyle de ilgili olarak bir noktayı arz edeceğim: 
Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hak
kında 2932 sayılı Kanun var. Bu Kanun 19.10.1983 
tarihinde kabul edilip yürürlüğe girdi. Bunun içeri
sinde hürriyeti bağlayıcı cezalar getirilmiştir ve bu 
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aynı zamanda videoları, sinemaları ve buna benzer 
konuları da ihtiva etmektedir. 

Gelelim, toplatma ve karar konusuna. Burada, 
toplatma sulh hâkiminin kararına bırakılmıştır, «İda
rî makamlar muttali olursa ilk hamlede müstacelen 
sulh hâkimine havale eder» der. Şimdi biz bunun il
kelerinden ayrılıyoruz, doğrudan doğruya idarî bir 
sistem getiriyoruz; para cezalarında da, doğrudan doğ
ruya bir para cezası gösteriyoruz, ön ödemeye tabi 
tutuyoruz, ön ödemeyle suçluluktan kurtarıyoruz. Ya
rın bunların başı boş kalacaktır. 

Kanun teklifinin gayesi iyidir, tebrik ederim, ha
kikaten teklifi getiren arkadaşımız bunda bir gaye 
gütmüş; komisyon da yukarıda bazı maddelerde ön
leyici tedbirler almış; fakat sonunda işlemez bir hale 
getirmiştir. Hürriyeti bağlayıcı ceza olmadıktan son
ra, mahkemede dava açıp da bu işi halletmeye im
kân yoktur, ön ödemeyle, gösterilen para cezasını, 
Ceza Kanununun 119 uncu maddesine göre götürüp 
Cumhuriyet Savcılığına yatırınca, adam temize çı
kar, kurtulur; ne sabıkası olur, ne de başka bir şeyi 
olur. Kanun tekniğine vakıf olmayan komisyonumuz, 
maateessüf, bunları nazarı itibara almamış olup, ba
kanlıklardan da gelen temsilciler bu konuyu bilme
dikleri için komisyonu uyarmamışlardır. Ben, komis
yonu ve hükümeti bu noktada uyarıyorum, bu mad
deyi alsınlar, hiç değilse maddeyi işler bir hale getir
sinler veya bu maddeye, hürriyeti bağlayıcı cezalar 
ilave eden (bazı önergelerle) hükümler getiririz. 

Muhterem arkadaşlar, benim tahminime göre, bi
zim hükümetimiz liberal ekonomi taraftarıdır; serbest 
piyasa ekonomisine kıymet vermektedir. Bu itibarla 
hiçbir hürriyeti bağlayıcı cezayı, diğer kanunlarda da 
kabul etmiyor. Geçen Kaçakçılığın Men ve Takibi 
Kanununu değiştirdik, Türk Parasının Kıymetini Ko
ruma Hakkında Kanunu getirdik, çıkardık, onda da 
hürriyeti bağlayıcı cezaları .kaldırdık, yalnız Hileli 
Vergi Kaçakçılığı ile İlgili Kanununda Maliye Baka
nımız sadık kaldı, o olduğu gibi orada kaldı, onu de
ğiştirmediler. 

Biz, böyle giderse, yarın emniyeti suiistimal, do
landırıcılık, hırsızlık suçlarında da hürriyeti bağlayıcı 
cezayı kaldırıp, yalnız para cezasıyla iktifa edersek, 
bunlar takip edilmez, bunların hepsi takipsiz kalır. 
Ben, bu maddenin, bu nedenle alınıp, yeniden ted
vin edilmesini öneriyorum, takdir sizlerindir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Efendim ben 
kısaca arz edeyim : Bir fiilî durum var, sayısının 10 
milyon mu, 20 milyon mu olduğunu bilmediğimiz, bu
gün Türkiye'ye yayılmış kasetler var, videolar var. 

Sayın konuşmacının söylediği gibi bu madde, Ada
let Komisyonuna para cezası artı hapis cezası şek
linde geldi; ama bu kanun geliyor, suç ne kadar ağır 
olursa olsun, alışılmış ve yapılmakta olan, işlenmiş 
birtakım suçlar var ve devam ediyor; siz birdenbire 
«para cezası artı hapis cezası» getiriyorsunuz. Korka
rım ki birdenbire hapishanelerimiz adam almaz. 

Zannediyorum ki Plan ve Bütçe Komisyonundaki 
arkadaşlarımız da bunu nazarı itibara alarak, caydı
rıcı olmaya da devam edebilmek için, gelmiş olan 
para cezalarını iki misline çıkarttı. Bakınız, «1 milyon
dan 5 milyona» teklifini «2 milyondan 10 milyona» 
yaptı; öbürünü de «3 milyondan 6 milyona» çıkarttı. 
Bu paralar öyle kolay kolay ödenecek paralar değil 
ve bu miktarlar beher kopya içindir. 

Bir tek film için bunu yaptığında, bu parayı vere
cek; 10 tanesini yaptığı zaman adam yok olur, kolay 
değil. Caydırıcılığı bu şekilde sağlamayı uygun gören 
Plan ve Bütçe Komisyonu, birden bire bu şekilde ha
pis cezaları getirilmesini, uygun görmedi efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
önergeler vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sinema, video ve müzik eserleri kanununun 11 inci 

maddesinin (c) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ederiz. 

c) 8 inci maddenin 1 inci fıkrasındaki yerli eser
ler için yasağa uymayanlar, 2 000 000.— liradan 
10 000 000.— liraya kadar ağır para cezası, (yabancı 
eserler için 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanu
nu hükümleri uygulanır.) 

Gürbüz Şakranlı Alâeddin Kısakürek 
Manisa Kahramanmaraş 

Mihriban Erden Timur Çınar 
İsparta Manisa 

Nurettin Yağanoğlu 
Adana 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
394 sıra sayılı kanun teklifinin, 11 inci maddesi

nin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Kadri Altay 
Antalya 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Bahri Karakeçili 
# Şanlıurfa 

a) 4 üncü maddenin 1 inci fıkrasına göre Bakan
lığa verilmesi gereken bilgiyi vermeyenler, 1 aydan 
bir yıla kadar hapis ve 1 000 000.— liradan 
2 000 000.— liraya kadar ağır para cezası, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
394 sıra sayılı kanun teklifinin, «Ceza hükümleri» 

başlıklı 11 inci maddesinin (b bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Kadri Altay 
Antalya 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

b) 7 inci maddenin 1 inci fıkrasındaki işletmeci 
ruhsatı almak zorunluluğuna uymayanlar, 6 aydan 
2 yıla kadar hapis ve 1 000 000.— liradan 2 000 000.— 
liraya kadar ağır para cezası, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
394 sıra sayılı Kanun Teklifinin, 11 inci madde

sinin, (c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Kadri Altay 
Antalya 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

c) 8 inci maddenin 1 inci fıkrasındaki yasağa 
uymayanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 1 000 000.— 
liradan 5 000 000.— liraya kadar ağır para cezası. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
394 sıra sayılı Kanun Teklifinin, 11 inci madde

sinin (d) bendinin, 6 ncı satırına «bile» den sonra, 
«1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve» ile onuncu satırındaki 
«ayrıca» kelimesinden sonra, «1 yıldan 2 yıla kadar 
hapis ve» cümlelerinin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Kadri Altay 
Antalya 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre 
tekrar okutup, oylayacağım. 

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt ve ar
kadaşlarının önergesi: 

a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre ba
kanlığa verilmesi gereken bilgiyi vermeyenler, 1 ay
dan bir yıla kadar ağır hapis ve 1 000 000.— liradan 
2 000 000.— liraya kadar ağır para cezası, 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, önergem üzerinde konuşmak istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; ben bu önergeler üze
rine, komisyon ve hükümet kabul etmeyince konuş
mak istemiyordum. Yalnız, sayın bakan burada iza
hatta bulunurken, «binlerce, yüzbinlerce kasetler, vi
deolar gelmiştir; bunları kontrol için biz böyle yüksek 
paralar koyduk» dedi. Yarın dava açıldığı zaman; da
ha doğrusu dava açılmayacak, cumhuriyet müddei
umumisine bildirildiği zaman, ona bir ön ödeme teb
liği yapılacak. Bu adam, yüz tane, iki yüz tane video
sunu çalıştırmak için ön ödemede yazılı 1 milyon li
rayı yatıracaktır, yatırmaz değil; buluyor, paranın kıy
meti yoktur; yeter ki o sabıkalı olmasın, davadan kur
tulsun; yapacaktır bunları. Onun için ben buraya hür
riyeti bağlayıcı cezayı ekliyorum ki, haklarında dava 
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açılsın ve bu suçu işleyenler kanunun pençesinden 
kurtulmasın diyorum. Bu şekilde davanın yürütülme
sini istiyorum. Takdir sizlerindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
önergeye komisyon ve hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
11 inci maddenin (b) bendiyle ilgili Kahramanma

raş Milletvekili Rıfat Bayazıt ve arkadaşlarının öner
gesi : 

b) 7 nci maddenin birinci fıkrasındaki işletmeci 
ruhsatı almak zurunluluğuna uymayanlar 6 aydan 2 
yıla kadar hapis ve 1 000 000.— liradan 2 000 000.— 
liraya kadar ağır para cezası, 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

KÜLTÜR BE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
11 inci maddenin (c) bendiyle ilgili Kahramanma

raş Milletvekili Rıfat Bayazıt ve arkadaşlarının öner
gesi : 

c) 8 inci maddenin 1 inci fıkrasındaki yasağa uy
mayanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 1 000 000.— 
liradan 5 000 000.— liraya kadar ağır para cezası. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
11 inci maddenin (c) bendi ile ilgili İsparta Mil

letvekili F. Mihriban Erden ve arkadaşlarının öner
gesi. 

c) 8 inci maddenin 1 inci fıkrasındaki yerli eser
ler için yasağa uymayanlar 2 000 000.— liradan 

j 10 000 000.— liraya kadar ağır para cezası, (yabancı 
eserler için 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanu
nu hükümleri uygulanır.) 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyo-
ruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt ve ar

kadaşlarının, 11 inci maddenin (d) bendi ile ilgili 
önergesi. 

394 sıra sayılı Kanun teklifinin, 11 inci maddesinin, 
(d) bendinin, 6 ncı satırına «bile» den sonra «1 yıldan 
2, yıla kadar hapis ve» ile onuncu satırındaki «ayrıca» 
kelimesinden sonra «1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve» 
cümlelerinin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Baş
kan, bir redaksiyon hatası var, düzeltme yapmak is
tiyorum. 

11 inci maddenin (b), (c) ve (d) bentlerindeki 
«maddenin» kelimelerinin «maddesinin» şeklinde dü
zeltilmesi lazımdır efendim. 

BAŞKAN — 11 inci maddeyi, (b), (c) ve (d) bent
lerindeki «maddenin» kelimelerinin «maddesinin» ola
rak düzeltilmesi suretiyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 11 inci madde kabul edil
miştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
İdarî ceza 
MADDE 12. — 9 uncu madde hükmüne aykırı 

olarak işletme belgesiz veya bandrolsüz eserlerin ve 
kopyalarının her biri için belediyelerce 10 000 lira pa
ra cezası tahsil edilir. 
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Belediye sınırları dışında bu cezalar, mahallin en 
büyük mülkî amirliği tarafından verilir. 

Bu cezalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal me-
murlıığunca tahsil edilir. 

îdarî cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en 
geç 7 gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edi
lebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getiril
mesini durdurmaz. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde 
evrak- üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede so
nuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen cezalar kesindir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Madde üzerinde verilmiş iki önerge vardır, okutu

yorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Sinema ve Video Eserleri 
Kanun Teklifi»nin 12 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Timur Çınar Süleyman Yağcıoğlu 
Manisa Samsun 

Nihat Türker İsmail Üğdül 
Afyon Edirne 

Gürbüz Şakranlı Mustafa Taşar 
Manisa Gaziantep 

Hüseyin Barlas Doğu Nevzat Bıyıklı 
Ankara Artvin 

Mehmet Sağdıç Oğan Soysal 
Ankara Ankara 

İlker Tuncay İsmail Dayı 
Çankırı Balıkesir 

Rezan Şahinkaya H. Yılmaz önen 
Ankara İzmir 

Metin Balıbey 
Afyon 

« 9 uncu madde hükmüne aykırı olarak işletme 
belgesiz veya bandrolsüz ve özel işaretsiz eserlerin ve 
kopyalarının her biri için belediyelerce 10 000 lira pa
ra cezası tahsil edilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 12 nci mad

desinin son fıkrasının 1 inci cümlesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Biçer Muzaffer İlhan 
Sinop Muğla 

Ali Ayhan Çetin Ayhan Sakallıoğlu 
Çorum Sakarya 

Ertuğrul Gökgün Ebubekir Akay 
Aydın Erzurum 

Madde 12. — Fıkra 4 (ilk cümle) 
İdarî cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edi
lebilir. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre okutuyo
rum : 

Manisa Milletvekili Mehmet Timur Çınar ve ar
kadaşlarının önergesi: 

9 uncu madde hükmüne aykırı olarak işletme bel
gesiz veya bandrolsüz ve özel işaretsiz eserlerin ve 
kopyalarının her biri için belediyelerce 10 000 lira pa
ra cezası tahsil edilir. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERRBM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sinop Milletvekili Hilmi Biçer ve arkadaşlarının 

önergesi: 
Madde 12. — Fıkra 4 (ilk cümle) 
İdarî cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edi
lebilir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmıyor, hü
kümet katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

12 inci maddeyi değişiklik önergeleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
12 nci madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 13. — 4 Temmuz 1934 tarihli ve 2559 

sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun, ek ve de-
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ğişiklikleriyle birlikte diğer hükümleri saklı kalmak 
üzere, 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çalışma süre
miz dolmak üzeredir. Kanun teklifinin müzakere
sinde, son maddelerine gelmiş bulunmaktayız; fa
kat bundan sonra Sayın Islimyeli'nin, açık oylama 
yapılıp yapılmaması konusunda uygulamaya yönelik 
sözü vardır: Bu itibarla, Sayın Islimyeli'nin konuş
masından sonra açık oylama ihtimali de belirebilir; 
Başkanlık Divanı bu konuda bir karar vermek du
rumundadır. Bu itibarla, bu teklifin görüşülmesinin 
tamamlanmasına kadar müzakerelerin devamını oy
larınıza sunuyorum: 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkanım, bizim saat 19.00'da grup toplantımız 
var. Eğer bu görüşmeler uzayacaksa, saat 19.15'i ge
çerse uza'tamazsınız. Zatı âlinizin oylamayla uzatma 
yetkisî 5-10 dakikadır. 

BAŞKAN — Efendim biteceğini tahmin ediyo
rum. 

M. TURAN B A YEZİT (Kahramanmaraş) — Ben 
hatırlatıyorum; Danışma Kurulunun kararı olmadan 
uzun bir süre uzatma, Genel Kurulun yetkisinde de
ğildir. Bitmek üzere olan müzakere ise, 10 dakika 
uzatabilirsiniz. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. 

Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan tasarının 13 
üncü maddesinde bir anlaşmazlık var ve zannediyo
rum ki, uygulamada da birtakım anlaşmazlıklar or
taya çıkacaktır. 

Teklifin 12 nci maddesi olarak gösterilen metinde 
«4 Temmuz 1934 tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve Selâhiyet Kanununun 6 ncı maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır» deniyor. 

Diğer komisyonlarda aynen geçtiği halde Plan ve 
Bütçe Komisyonunda bir ekleme yapılıyor. Anılan 
selâhiyet kanununa atıftan sonra «ek ve değişiklik
leriyle birlikte diğer hükümleri saklı kalmak üzere, 
6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.» deniyor. 

Bunu ne kadar okursak okuyalım, bir anlaşmaz
lık vardır. 

Maddeyi tekrar okuyorum efendim : «4 Temmuz 
1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet 
Kanununun, ek ve değişiklikleriyle birlikte diğer hü-
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kümleri saklı kalmak üzere, 6 ncı maddesi yürürlük
ten kaldırılmıştır» denmektedir. Bunun ne demek ol
duğunu sayın bakan ve sayın komisyon bize lütfen 
izah etsinler. 

Bu maddeyi daha açık bir hale getirmek üzere 
verilmiş önergemiz var. önergemizde, «...Polis Vazife 
ve Selâhiyet Kanununun 6 ncı maddesi ek ve deği
şiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır» de
nilerek, maddeye gayet açık, sade ve basit bir ifade 
tarzı getirilmiştir, önergemizi kabul buyurmanızı rica 
eder, saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, süremiz dolmak üzeredir. 
Teklifin esas maddeleri tamamlanmış, geçici madde
lerine geçilmiştir; sürenin, teklifin müzakeresinin bi
timine kadar uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü madde ile ilgili önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı kanun tasarı
sının 13 üncü maddesi değişiklik teklifini aşağıdaki 
şekilde arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Nuri Üzel Hüseyin Aydemir 
Eskişehir İzmir 

Salih Güngörmez Hayrullah Olca 
Kocaeli İzmir 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Madde 13. — 4 Temmuz 1934 tarihli ve 2559 
sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanununun 6 ncı 
maddesi ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Maddeyi, önerge ile kabul edilen değişik şekliyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
13 üncü madde değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

595 — 



T. B. M. M. B : 64 23 . 1 . 1986 0 : 1 

Bir önerge vardır okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı kanun teklifine 
ek madde olarak aşağıdaki maddenin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

BK MADDE 1. — Müzik eserlerinin icrası bu 
kanunun Amaç başlıklı birinci maddesine dahildir. 

Erol Ağagii Süha Tanık 
Kırklareli İzmir 

Mustafa Taşar Bülent Akarcalı 
Gaziantep İstanbul 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu istemin ye
rine getirilebilmesi kanun tekniği bakımından, bu 
«Ek Madde olarak değil; ancak, 14 üncü madde ola
rak eklenmesiyle mümkündür; çünkü yeni bir teklif
tir, yeni bir maddedir ve ek madde teklifi, ancak 
kanun tekliflerinde olan bir hadisedir. Onun için ka
nun tekniğine aykırıdır. 

Bu bakımdan önergeyi, olsa olsa 14 üncü madde 
olarak okutup, aylayabileceğiz; fakat aynı maksat 
2 nci madde üzerinde kabul edilen bir önerge ile te
min edilerek «Kapsam» maddesinde derpiş edilmştir. 
Bu itibarla, ilave edilecek bir madde haşiv olacak
tır. ,Onun için bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Çünkü aynı şey, kapsam maddesinde vardır efen
dim. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Usul hakkında 
söz istiyorum efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, yaptırılan bir hatayı düzeltmektedir 
önergemiz. Bu hususta hem bakanın, hem de komis
yonun muvafakati vardır efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ek madde olarak koya
mayız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Dü
zeltilsin efendim, neler düzeltilmedi burada; burada 
kanunlar bile düzeltildi. 

BAŞKAN — Ama, 14 üncü madde olarak ko
nulmasını istiyorsa... 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — O zaman onu, 14 
üncü madde yapalım efendim. 

M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — 
Sakat kanun çıkmasın, bütün endişemiz o efendim. 

BAŞKAN — Efendim «Kapsam» maddesinde is
tenilen bu husus yer aldı, var. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Okuyun efendim. 

(BAŞKAN — Okuyayım efendim. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Bu mevzudaki 

yorumunuz üzerine söz istiyorum efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İyi 

niyetle sakatlığı düzeltelim diyoruz, karşı çıkıyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
«Bu Kanun bir sanayi ve sanat dalı olan Türk 

sineması ve Türk müzik sanatı ürünlerinin teşvik 
edilmesi, eserlerin yapılması, denetlenmesi, dağıtıl
ması, gösterilmesi ve icrası ve bu işlerden doğan telif 
ve gösterim ve icrası haklarının korunması esas ve 
usullerini kapsar» denmektedir ve gayet açıklıkla, bu 
eklenmek istenen madde ki husus kapsam maddesine 
alınmıştır. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Efendim, tutum 
ve davarnışınız hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tutumunuz doğrudur. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Efendim, müsaa
de edin; önergem üzerinde yorum yaptınız, benim de 
buna cevap verme hakkmı doğmuştur. 

BAŞKAN — Buyurun oradan söyleyin efendim. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Davranışınız hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Yeni yapılan bir kanun teklif veya 

tasarısında ek madde nasıl olur; ben onu izah ettim. 
Gayet kısa konuşmak üzere, buyurun efendim. 

ER|OL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; tasarının 1 inci maddesi amaç, 
2 nci maddesi ise kapsam maddesidir. 

1 inci maddede yapılan bir değişiklikle madde 
metni içine dahil edilen müzik eserleri, eğer değiş
tirmezsek, gösterilme şeklinde tefsir edilecektir. Hal
buki, müzik eseri gösterilmez, icra edilir. Sayın 
Başkanlık Divanından, 2 nci maddede bu konuda söz 
istediğim zaman, bana «..önerge üzerinde konuşa
mayacağımı» söylediler; ancak, anında, hiçbir önerge 
olmadığı halde, sayın bakanın yerinden redakte edici 
müdahaleleriyle, 2 nci madde kapsamı düzeltildi. 
Bilahara oturduk, önergeyi veren arkadaşlarla bera
ber bu hususun nasıl yapılacağını ilgili hukukçulara 
danıştık; bunun ancak bir ek madde ile olabileceği 
söylendi. Bunun üzerine, hükümetin de bu mevzuda 
görüşünü alarak, bir önerge hazırladık, verdik; bu 
bir redaksiyondur. 
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Sayın Başkan, bir redakteyi, 2 nci maddede, tama
men sayın bakanın sözlü olarak müdahalesiyle ka
bul ettirmiş ve metni o şekilde düzelttirmiştir. Eğer 
önerge var ise - o anda yoktu, bilahara hazırlanmış, 
verilmiştir, usulsüzdür- burada, aynı paralelliği ve ta
sarının düzgün çıkmasını sağlamak maksadıyla veri
len bir önergeyi, Sayın Başkan, «Bağcı dövmek» şek
linde reddetmektedir. 

Başkanlık Divanı, benim önergemi yüce kurulun 
oylarına sunar, reddedilirse kabul edilmez; kabul 
edilirse yerine, neresine girer, onu da redakte eder
ken Başkanlık Divanı kendisi yetki isteyebilr. 

Yüce kurulun takdirlerine saygı ile sunarım. 
'BAŞKAN — Efendim kanun tekniği bakımından, 

yüksek Meclisiniz, haşiv bir konunun metne girmesi
ne gönül razılığı içerisinde olmadığı gibi, Başkanlık 
da, haşiv olan bir konuyu madde olarak koyamaz. 

Geçici maddelere geçiyoruz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Kanuna ne maddeler girdi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunda çıkartılması 

öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlük tarihin
den itibaren 3 ay içinde Bakanlıkça hazırlanır ve Ba
kanlar Kurulunca yürürlüğe konur. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 2. — İşletmeciler yönetmelik

lerin yayımlanmasından itibaren 3 ay içinde ruhsat
name almak zorundadırlar. Bu süre içerisinde cezaî 
hükümler uygulanmaz. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 3. — Halen piyasada mevcut 

bandrolsüz eserler yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 6 ay içerisinde kayıt ve tescil edile
rek işletme belgesine bağlanır. Ancak bu eserler Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde 
bir beyanname ile Bakanlığa bildirir. Bu beyanna
meler esas alınmak suretiyle mevcut yerli ve yabancı 
eserlerden 2 000 lira kayıt ve tescil ücreti ile birlikte 
her film kopyasından 500 lira her video kopyasından 
bandrol başına 100 lira alınır. 

6 aylık süre içinde cezaî hükümler uygulanmaz. 
BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 

isteyen?.. Yok. 
•İSA VARDAL (Zonguldak) — Sorum var. 
BAŞKAN — Soru sormak üzere buyurun Sayın 

Vardal. 
İSA" VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

halen kasetçilerin elinde bulunan kopyalann bandrol-
larını temin etmek için, her kasetçi, bakanlığa mı 
müracaat edecek, yoksa başka bir mercie mi müra
caat edecek, bu konu nasıl halledilecek? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Efendim, 
miktarı hakkında bilgimiz olduktan sonra onu yö
netmelikte öngöreceğiz ve zannederim ki, il kültür 
ve turizm müdürlüklerine yetki vereceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde verilmiş olan bir önerge var, oku

tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Sinema ve Video Eserleri Ka

nun Teklifinin» Geçici 3 üncü maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilerek kabulünü arz ederiz. 

Timur Çınar 
Manisa 

Nihat Türker 
Afyon 

Mustafa Taşar 
Gaziantep 

Barlas Doğu 
Ankara 

Oğan Soysal 
Ankara 

Yılmaz önen 
İzmir 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

İsmail Üğdül 
Edirne 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Nevzet Bıyıklı 
Artvin 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

İlker Tuncay 
Çankırı 

GEÇtCt MADDE 3. — Halen piyasada mev
cut bandrolsüz eserler yönetmeliklerin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde telif veya 
gösterim hakkını ibraz eden yapımcı üzerine kayıt 
ve tescil edilerek işletme belgesine bağlanır. Ancak 
bu eserler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba-
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ren bir ay içinde bir beyanname ile Bakanlığa bildiri
lir. Bu beyannameler esas alınmak suretiyle mevcut 
yerli ve yabancı eserlerden 2 000 lira kayıt ve tescil 
ücreti ile birlikte her film kopyasından 500 lira, her 
video kopyasından bandrol başına 100 lira, her plak 
başına 25 ve her ses kaseti başına 10 lira alınır. 

6 aylık süre içinde cezaî hükümler uygulanmaz. 
SÜHA TANIK (İzmir) — Sayın Başkan, öner

gede ki bir ifade «telif veya gösterim hakkını ibraz 
eden yapımcı veya işletmeci» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Önergenizi bu istikamette mi düzel
tiyorsunuz? 

SÜHA TANIK (İzmir) — Evet, efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yanlış mı okundu Sayın Başkan? 

SÜHA TANIK (İzmir) — Hayır efendim, eksik. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Yanlış mı okundu efendim? 
SÜHA TANIK (İzmir) — «Veya işletmeci üze

rine»... 
BAŞKAN — önergede sizin imzanız yok efen

dim. 

önergeye komisyon ve hükümet katılıyorlar mı? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) Katılıyoruz efendim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorumı... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Hangi önergeyi oya sunuyorsunuz, okunan şekli ile 
mi efendim? 

BAŞKAN — Elbette efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
«Okunan şeklini mi» diye soruyoruz. 

BAŞKAN — Elbette efendim; başka türlü ola
bilir mi? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bağırmadan cevap verin. 

BAŞKAN — Siz de sorgu yargıcı havasıyla Baş
kanlığa hitap etmeyin efendim. 

SÜHA TANIK (İzmir) — Efendim, en iyi şekil
de çıksın diye müdahale ediyoruz. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi (önergeyle birlikte) oyla
rınıza sunuyorum Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte Film Denetleme Kurullarınca ince
lenen ve incelenmekte olan her türlü sinema eseri ve 
benzerleri ile bunlara ait bilgi, kaynak ve malzeme
ler (gösterme ve kayıt kopya makineleri) yönetme
liklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içe
risinde içişler Bakanlığınca, Bakanlığa devredilir. Bu 
süre içinde eski kurullar görevine devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. / 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. v 

Kanunun başlığıyla ilgili iki önerge vardır, oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Sinema ve Video Eserleri 

Kanun Teklifinin» adının aşağıdaki şekilde değişti
rilerek kabulünü arz ederiz. 

Timur Çınar 
Manisa 

tsmail Üğdül 
Edirne 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Yılmaz önen 
İzmir 

İÖgan Soysal 
Ankara 

Barlas Doğu 
Ankara 

İlker Tuncay 
Çankırı 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Mustafa Taşer 
Gaziantep 

Rezan Şahinkaya 
Ankara 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Metin Balıbey 
Afyon 

İsmail Dayı 
(Balıkesir 

Nihat Türker 
Afyon 

«Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu» 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sinema ve Video Eserleri Kanununun 1 inci mad

desi, müzisyenleri de kapsıyor intibaını vermek için 
başlık şu şekilde değiştirmelidir: «Sinema ve Video 
Eserleriyle Müzik Yapımları Kanunu Teklifi» 

Nazmi önder Rüştü Şardağ 
Muş İzmir 

Abdurrahman Demirtaş Vural Arıkan 
Hatay izmir 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre önce Sa
yın Şardağ ve arkadaşlarının önergesini okutuyorum: 

Rüştü Şardağ ve arkadaşlarının önergesi : 
Sinema ve Video Eserleriyle Müzik Yapımları 

Kanunu Teklifi. 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 

katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efendim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Timur Çınar ve arkadaşlarının önergesi : 
Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanunu. 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
• Etmeyenler... önerge kabul edilmiş ve kanun teklifi

nin başlığı önerge istikametinde düzeltilmiştir. 

Sayın Fenni İslimyeli, bu kanun teklifinin açık oya 
sunulması konusunda, usul hakkında söz istemektedir; 
kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun. 

FENNİ İSLİMYELİ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bu kanun teklifinin biraz son
ra işarî oyunuza sunulacağı anlaşılmaktadır; ben, bir 

usulî hataya mahal verilmemesi için söz almış bu
lunuyorum. 

• Gerçekte İçtüzük hükümleri sarihtir. İçtüzüğümü
ze göre, biliyorsunuz, katma ve genel bütçeli bütün 
idarelere ait bütçeler açık oylamaya sunuluyor. Yi
ne aynı şekilde, gelir toplanmasına müteallik bütün 
kanun tasarı ve teklifleri de açık oylamaya sunulur. 
Yine bir paragraf olarak okuyorum: Vergi, resim 
ve harçlar konmasına veya kaldırılmasına müteallik 
bütün tasarı ve teklifler açık oylamaya sunulmakta
dır. 

Şimdi burada, 10 uncu maddeye geçmek istiyorum. 
Bu maddeye göre, filmlerin bilfarz kayıt ve tescili 
için devlet bir hizmet yapmakta ve kayıt tescil işi 
sonunda, ilgililerden bir para almaktadır. Şu halde, 
bir resim hadisesi karşısındayız. Şunu ifade etmek is
tiyorum: Malî mevzuatta resim, devletin yaptığı 
herhangi bir hizmet veya müsaade sonunda verilen 
paralardır. Malî hukukta, biraz evvel ifade ettiğim gi
bi, devlet ya vergi alacaktır ya harç alacaktır veya 
resim alacaktır veyahut herhangi bir şekilde ceza tah
sil edecektir veyahut da borçlanacaktır devlet vari
datı için. 

Burada hadise, malî mevzuat hükmü, tamamen 
bir resim tahsil etme hadisesidir. Bu itibarla, vatan
daşa bir malî külfet tahmil edilme hadisesi karşı
sında; meselenin, içtüzüğün 118 inci maddesi hüküm
leri içinde dikkate alınması ve açık oylamaya tabi 
tutulması lazımdır. 

Tekrar arz etmek istiyorum: Maksadım, bir 
usulî hataya mahal verilmemesi ve bu kanun teklifi
nin açık oylamaya sunulmasıdır. 

Teşekkürlerimi sunuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bugüne kadar bu konu
da bir tatbikat cereyan etmemiştir, içtüzüğün 118 inci 
maddesindıeki genel mana ve havayı burada da dü
şünmek zaruretine binaen açık oylama zaruretine 
ben de Sayın Fenni tsl'imyeli gibi katılıyorum. 

Kanun teklifi açık oylarınıza sunulacaktır. 
HÜSEYİN AVNI SAĞ'ESEN (Ordu) — Ad okun

mak suretiyle mi Sayın Başkan? 
IBAŞKAN — Onun usulünü arz edeceğiz efen

dim; içtüzükte hangi hüküm varsa onu yapacağız. 
Kanun teklifinin tümü üzerindöki müzakereler 

lamamlanmış bulunmaktadır. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında do

laştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilımiş-
tİlTe 
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Kupalar sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle 
açık oylama işlemi yapılacaktır. 

ISayın milletvekilıleri, yanında yazılı oy pusulası 
bulunmayan arkadaşlar, beyaz bir kâğıda, ismini, 
seçim bölgesini yazmak ve imzasını atmak suretiyle 
oylarını kuşanabilirler. 

Kupaları dolaştırınız. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın milletve
kili var mı? Yok. 

Oy toplama işlemi tamamlanmıştır; kupalar kal
dırılsın. 

((Oyların.ayrımı yapıldı) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısının bazı 
vatandaşlara işkence yaptığı iddiasına ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in yazılı cevabı 
(7/790) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın, Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımın Sayın Adalet Bakanı 

Necat El'dem tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı istirhamı ederim. 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

11 Kasım 1985 tarihli Abdül Nahüt Balaban, Yu
suf Karakuş, Ayhan Aksoy, 1'2 Kasım 1985 tarihli 
Dr. Salih Bora Mutlu, Yükseli Durmuş tarafından 
kaleme alınan avukatları Tuğrul Çakın, Olcay Mis 
tarafından Bakanlığınıza gönderilen şikâyet dilekçe
lerimin içeriği Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Savcısı Ülkü Coşkun'un kendilerine işkence ettiği 
iddialarını kapsamaktadır. Bu nedenle: 

1. Bakanlığınıza intikal eden dilekçelerde Sayım 
Savcının kişilere küfrettiği ve tehditle ifade aldığı 
ve hatta zanlıları dövdüğü ve ayrıca işkenceye tabi 
tutulmaları için tekrar emniyete gönderdiği iddia
ları incelemelerimize göre doğru mudur? Doğru ise 

BAŞKAN — Sinema, Video ve Müzik Eserleri 
Kanun Teklifinin açık oylamasına 278 milletvekili 
katılmış olup, buma göre: 

Kabul : 191i 
Ret 83 
Çekimser : 3* 
Geçersiz : l1 

Oy kullanılmıştır; bu suretle teklif kanunlaşmış
tır. 

Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 
Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 

alınan karar gereğince, 11 Şubat 1986 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.23 

CEVAPLAR (Devam) 

savcı haklkınlda şimdiye değin ne gibi işlemler yapıl
mıştır?! 

2.; İşkenceye tabi tutulan vatandaşların suçları 
nedir? Savcı halen görevde midir? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 27 . 12 . 1985 

Bakam1 

1362 
Konu : Yazalı soru önergesi.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli. 11 Aralık 
1985 tarih 've 7/790-4964/18954 sayılı yazımız. 

'Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şabin'in il
gide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde alınan 
ve tarafımdan cevaplandınılmıasını istediği yazılı 
soru önergesine konu teşkil eden Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesi savcı yardımcısı Ülkü Coşkun' 
un ika ettiği Millet Meclisi İçtüzüğünün 97 nci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 1 aylık süre ve
rilmesine müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

iM. Necat Bidem 
Adalet Bakanı 

» • • • < « 

V. — SORULAR VE 
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T.C. 
Adalet Bakanlığı 22 . 1 . 1986 

Balkan 
101 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1. Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlı

ğı Kanunlar Müdürlüğü ifadeli, 11 Aralık 1985 ta
rih ve 7/790-4964/l'8954 sayılı yazınız. 

2. 27.12.1985 tarihli ve 362 sayılı yazımız. 
İlgi <1) de gün ve sayısı belirtilen yazınız ekin

de alınan ve Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şa-
hin'in tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği soruların cevapları iki nüsha halinde ekte 
sunulımı.ıştur. 

©ilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M, Necat Eldem 

Adalet Bakanı 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in şah
sıma yönelttiği ve yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği soruların cevapları aşağıda sunulmuştur. 

Sayın Şahin; Abdül Nahit Balaban, Yusuf Ka
rakuş, Ayhan Aksoy'un 11 Kasım 1985 tarihli, Dr. 
Salih Bora Mutlu, Yüksel Durmuş'un 12 Kasım 1985 
tarihli olup, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Askerî Savcısı Ülkü Coşkun'un kendilerine haikaret 
ve müessir fiil ika ettiği, tehditle ifade aldığı, işken
ceye tabi tutulmaları için emniyete sevk ettiği husus
larını ihtiva eden dilekçelerinin, avukatları Tuğrul 
Çakın ve Olcay Mis tarafından Bakanlığımıza inti
kal ettirildiğini ifade etmekte ve adı geçen Askerî 
Savcı Ülkü Coşkun hakkında ne gibi işlem yapıldı
ğını, ayrıca müştekilerin suçlarının ne olduğunu sor
maktadır. 

Olayın mahiyeti ile tevessül olunan işlem ince
lenmiş ve;1 

lj Adı geçen Askerî Savcı Ülkü Coşkun hak-
ıkında, söz lconusu iddialar sebebiyle 2845 sayılı Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargıla
ma Usulleri Hakkında Kanunun 34 ve 357 sayılı As
kerî Hâkimler Kanununun 23 üncü maddeleri gere
ğince takibata geçildiği, takibatın halen sürdürülmek
te olduğu, savcı Ülkü Coşkun'un Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesinde görevine devam ettiği, 

2. Abdül Nahit Balaban, Yusuf Karakuş ve Ay
han Aksoy'un, Kanun dışı «THKP/C-Acilci-
ler» örgütüne üye olmak ve bu örgüt adı
na işlenen suçlara iştirak etmek suçlarından, 
Salih Bora Mutlu ve Yüksel Durmuş'un ise, «TKP» 

23 A 1 . 1986 0 : 1 

isimli Kanun dışı örgüte üye olmak suçundan dola
yı haklarında takibata devam edildiği, anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygıyla arz ederim. 
İM. Necat Eldem 

Adalet Bakanı 
2. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Neca

ti Kara'a'nm, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel 
Müdürlüğündeki bazı memurların ek göstergelerine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin 
yazılı cevabı (7/796) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişikte sunduğum soru önergemin Devlet Ba

kanı Ahmet KaraevM tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına tavassutlarını saygılarımla arz ederim. 

Abdurrahman Kara'a 
Kütahya 

(Soru : 12.il2.1984 tarihli Resmî Gazetede yayım
lanarak 311Jİ2.1984 tarihinde yürüdüğe giren, 
29.11.1984 tarih ve 243 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin uygulanması sırasında doğabilecek 
tereddütleri gidermek amacı ile Maliye ve Gümrük 
Bakanlığından yayımlanan 91 sayılı genel tebliğin 
3 üncü maddesi (b) paragrafında : 

«Örnek : Ortaokul mezunu olmakla birlikte 657 
sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre kazanılmış 
haik aylığı 4 üncü dereceye yükselen ve bu derece
den aylık alan genel idare hizmetleri sınıfına dahil 
bir memur bu sınıfa dahil olup, 4 üncü dereceden 
aylık alanlar için öngörülen ek göstergeden yararla
nabilecektir.» 

Denmesine rağmen; 
a) Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür

lüğü bünyesinde görevli ortaokul mezunu memur
ların, bu haMan yararlandırılmamış olmalarını bi
liyor musunuz? 

b) Uygulamanın hak kaybını önleyici şekilde 
yapılmasını düşünüyor musunuz? 

Saygılarımla. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 21 . 1 . 1986 

ıSayı : 08.68/00087 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 26.12.1985 tarih ve 7/796-5021/19343 sayılı 

yazınız., 
İlgi yazınız ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen 

Kütahya Milletvekili Sayın Abdurraihman Necati 
Kara'a'nm Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Mü-
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dürlüğünde görevli bazı memurların ek göstergeleri 
ile ilgili yazılı soru önergesine ait bilgiler ekibe sunul
muştur. 
Bil'glerinize arz ederim. 

Ahmet Raraevli 
Devlet Bakanı 

Kütahya; Milletvekili Abdurrahman Necati Ka-
ra'a'nın Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür
lüğündeki bazı memurların ek göstergeleri ile ilgili 
yazılı soru önergesine ait not: 

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 3*6 nci maddesine göre Genel İdare Hizmet
leri sınıfına dahi ortaokul' mezunu memurlar 5 inoi 
derecenin 9 uncu kademesine kadar yükseiebilmekte-
dtirler. Yine aynı Kanunun 43 üncü maddesi gere
ğince Genel İdare Hizmetleri sınıfında ek gösterge
ler 1 - 4 derece kadroları işgal edenlere veya 1 - 4 
dereceden aylık ajanlara verilmektedir. Bu sebeple 
bir ortaokul mezunu memur 4 üncü dereceye terfi 

edemeyeceğinden ek gösterge almasa da mümkün bu
lunmamaktadır. 

Ancak 12.12.1985 tarih ve 18603 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan 243 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname le değiştirilen 657 sayılı Devlet Memur-

»• «' 
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lan Kanununun 37 nci maddesinde öğrenim durum
larına göre yükselebilinecek derecenin 4 üncü kade
mesinden aylık alanların (Mesela: Ortaokul mezun
ları 5/4'de ise) bir defaya mahsus olmak üzere kad
ro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilmesi 
öngörülmüş ise de 28J12Jİ984 tarih ve 18619 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının 91 seri No. lu Devlet Memurları Kanunu 
Genel Tebliği'ınin 2 noi maddesi son paragrafında; 

«657 sayılı Kanunun 243 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile düzenlenen 37 nci maddesinde ön
görülen uygulama, altı yıllık sicil notu ortalamasının 
doksan ve daha yuikarı olmasıını gerektirdiğinden ve 
sicil sistemi ilk defa anılan Kanun Hükmünde Ka
rarname ile not esasına bağlandığından bu uygula
maya ancak altı yıl sonra başlanabilecektir.» denildi
ğinden 37 nci maddeye istinaden ortaokul mezunu 
bir memurun 4 üncü dereceye terfii 1990 yılına kadar 
yaplamamaktadır. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğün
de çalışan ortaokul mezunu memurların ek göster
geleri; mezkûr kanunun 37 nci maddesi gereğince 
4 üncü dereceye terfi ettirilmeleri halinde ve anılan 
tarihten Sonra verilebüecektir. 

'»• • • 
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Sinema Video ve Müzik Eserkui Kanunu Teklifine Verilen Oyların Sonucu : 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oy 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
278 
191i 
83 
3 
1> 

114 
3 

(Kaaunlafmıştır.) 

(Kabul Edenler) x 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Renizi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım ipek 
tsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahdnkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş̂ e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
ismail Dayı 
Necat Tunçsiper 

_BÎLECÎK 
Kecep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztektin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 

ilhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 

I' Kemal Iğrek 
Fahir Sabuhiş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

• ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ünai Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 

DENÎZLI 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğullan 

DİYARBAKIR 
Şeyhim» Bahçeci 

\ özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Hayrettin Özansoy 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşet 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 

ERZURUM 
ilhan Araş 
HilmÜ Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Mehmet Nuni Üzel 

GÎRESUN 
Cevdet Karslı 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Abdurrahman Demûrtaş 
ihsan Gürbüz 
Kâımran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Söfcmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Faıtaa Mihrîban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
ibrahim Fevzi Yaman 

ÎÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Edip özgenç 

İSTANBUL 
Bettiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Yaşar Albayrak 
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Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Haül Orhan Ergüder 
ismail Safa Giray < 
Attan Kavak 
R. Ercümenıt KonUkman 
Turgut özal 
Günseli özkaya 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
özdemir Pethlivanoğlu 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
îlhan Aküzüm 
Sabrî Araş 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş, 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
a y a Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAH VA 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Gürbüz Şakraıüı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Besir Çelebioğlu 
Mehmet Necat ELdem 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NÎÖDB 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 

| Mehmet Aydın 
| Fahrettin Uluç 

Süleyman Yağcıoğlu 

1 SİİRT 
; Aydın Baran 

M. Abdürrezak Ceylan 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğhı 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevîi 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğhı 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Rıza öner Çalkan 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
H. İbrahim Karal 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Fenni tslimyeli 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

(Reddedenler) 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Kadir Narin 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
Muhittin Yıldırım 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirati 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İÇEL 
Durmuş. Fikri Sağlar 

İSTANBUL1 

Salb'üt Batumlu 
Hüseyin Avni Güler 
Yıîmaz Hısan Hastüıflc 
Doğan Kasaroğlu 
Tüîay Öney 
Namık Kemal Şentürk 
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Bilâl Şişman 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Vural Af ikan 
Durcan Emirbayer 
Yılmaz önen 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Musa öğün 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil' 

KONYA 
Salim Erci 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
tdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

NİĞDE 
Arif Toprak 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Hasan. Altay 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Halit Barış Can 

STVAS 
Yılmaz Altuğ 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecibi Ataklı 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
İsa Vardal 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

(Çekimserler) 

ERZURUM 
Sabahattin Eryurt 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

(Geçersiz Oy) 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoglu 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Metin Balıbey 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

ANKARA 
Necdet Calp 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Retuloğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 

Alpaslan Pehlivanlı 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİTLİS 
Rafet tbrahimoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
İhsan Tombuf 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
İsmail Şengün 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 

I İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Denizi 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar j 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
B, Doğanoan Akyürek 
Umren Aykut 
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Ömer Ferruh tl/ter 
Mehmet Kaıfkaslrgü 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
İbrahim özdemir 
Kemal özer 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusoy 
ibrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 

ÎZMÎR 
İsmet Kaya Erdiem(B) 
Sai mlBiMıent Ulusu 
Fikret Ertan 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Ömer Kuşhan 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

• 
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Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Abdül'halim Ara* 

(Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Vecihi Akın 
Saffet Sert 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Ahmet llhami Kösem 

MANİSA 
İsmail özdağlar 

(Açık Üy 

ANKARA 
BİNGÖL 
BURDUR 
İSTANBUL 
İZMİR 
MANİSA ' 
NİĞDE 
SAMSUN 
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Mekin Sarıoğlu 
îsmet Turhangil i 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 

MUŞ 
Atilla Sın 

ORDU 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
(Bşjk. V.) 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Berati Erdoğan 

SİNOP 
özer Gürbüz (Bşk.V.) 

SİVAS 
i Ruşan Işın 
| Mahmut Karabulut 

'elikler) 

. 1 
: 1 
: 1 
: 1 
r li 
: 1 
: 1 
: 1 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 
Aziz Bülent öncel 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Necmettin Karadumıan 
(Başkan) 
Yusuf Ziya KazancıogÜu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdlvan Yıldırım (l.A.) 

YlOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lütfullah Kayalar (t. A.) 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Engin Cansızoğlu 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

64 ÜNCÜ ©ÜRLESÎM 

23 s 1 .1986 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZBL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK, İŞLER * 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MBCfÜfiS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

.1. — îçel Mlletveklifi Durmuş Fikrî Sağlar'ın, 
oılman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) | 

2. — îçel Milletvekili Durmuş Fikrî Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) {1) 

3. ~- Aydın MüMetveM Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkün Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

4. — içel Milletvekilli Durmuş Fikrî Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'1İ işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bîr anlaş-
nm yapılıp yapılmadığına if skin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

5. — Adana Mltetvekiİ Cüneyt Ganverlin, Suudî 
AralbfeUan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı Vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

6. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te-; 
davı nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahaıtline ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/518) 0 ) 

7. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençtik 

Ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezifin, Kalhraımanmaraş'da yayımlanan folir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) ' 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canverlin, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemüz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

10. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'ün, îs-
tanlbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz (MdÜası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açManıaya iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

11. — Eskişehir MiMetvekliI Mehmet Nuri Üzel' 
in, Başbakanlıkta görevli 'bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) 
(D 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan* 
in, 1980 - 1983 yıllarında üflhalafta uygulanan gümrük 
vergisi muafiyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/553) <1) 

13. — Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğ-
lu'nun, Mardin tendeki örnek tarım çiftliği arazMne 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/541) 

14. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, la
iklik ve Atatürk aleyhtarlarının faaliyetlerine diskin 
içişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/546) 

KANUN TASARI VE TEKIJFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Sakarya MÜetvekli Nihat Akpak ve Izmlir 
Milletvekili Süha Tanıfc'ın (Sinema ve Vıideo Kanu
nu Teklifi ve Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

(Devamı arkada) 



nun Tasarıları ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/706, 1/707) (S, Sayısı : 395) (Dağıtma terfii : 
20-1.1986) 

ve Turizm; Plan ve Bütçe fcomüsyonılan raporları 
(2/216) (S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 14.1.1986) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kana
da Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçı 
Maksaıiarfla Kullanılması Alanında tş'birlliği Anlaş-
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve"Sanayi ve Teknoîiji ve Ticaret; 
Dişleri komisyonları raporları <(I/71'7) {S, Sayısı : 
392) (Dağıtma tarihi: 15.1.1986) 

3. — Hacer Yıldırım ve Çeşımi Çadırcı'ya Vatanî 
Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Ka-

X 4. — Mam Kalkınma Bankasına Vergi Muafi
yeti Tanınması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komllsyonu Raporu (1/600) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 20.1.1986) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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