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T. B. M. M* 
TUTANAK DERGİSİ 

63 üncü Birleşim 

22 .1 . 7986 Çarşamba 

n «Mü ı ı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

IH. — YOKLAMA 

W. — (BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Tezkereler ve önergeler 
1. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir

liğine gidecek olan Maliye ve Gümrük (Ba
kanı Ahmet Kurfccebe Alptemoçin'in dönü
şüne kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına, 
Sanayi ve Ticaret 'Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhuırbafkanlığı tezkeresi (3/949) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tığı gezilere ilişkin Başbakandan «özlü soru 
önergesi (6/508) 

Sayfa 
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Sayfa 
3. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-

gün'ün, son yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 507 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak ABD'li 
işadamlarının çan ve mal güvenliklerini sağ
lamak üzere bir anlaşma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin 'Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/5111) 508 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Suudi Arabittan Hükümetinin Hatay do
ğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize en
gellemesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/424) 508 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'm, tedavi nedeniyle yaptığı son ABD se
yahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/518) 508 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan 
paya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
ı06/519) 508 
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Sayfa 
8. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh

met T u r a n Bayezit'in, Kahramanmaraş ' da 
yayımlanan bir gazetedeki 'habere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/480) 508 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Oanver ' 
in, Yunanistan, Bulgaristan ve A B D ile ül
kemiz arasındaki bazı sorunlara ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/496) 508 

10. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, İstanbul - Sarıyer Karakolundaki bir 
•tecavüz iddiası 'hakkında Emniyet Amirinin 
yaptığı açıklamaya ilişkin 'İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/5Ö1) 508: 

11. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nur i 
Üzer in , Başbakanlıkta 'görevli bir müşavir 
tarafından yabancı yayın ajanslarına politik 
demeç verildiği iddiasına ilişkin ^Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/544) '5081 

12. — Edirne Milletvekili Tü rkân Turgut 
Arıkan' ın, 1980 - 1983 yıllarında ithalata uy
gulanan gümrük vergisi muafiyetine ilişkin 
Mal iye ve G ü m r ü k Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/553) ' '508 

13. — Mard in Milletvekili K e n a n Nuri 
Nehrozoğlu 'nun, M a r d i n Hindeki örnek ta
r ım çiftliği arazisine ilişikin İçişleri Baka
nından Sözlü soru önergesi (6/541) 508 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
baritoğlu'nun, basın mensuplarının sosyal gü j 

vencelerine ilişkin sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı Kâz ım Oksay' ın cevabı (6/542) 509:510 

15. — Adana Milletvekili Coşkun Bay-
ram'ın, laiklik ve Ata türk aleyhtarlarının 
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Sayfa 
faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/546) 510 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 547 
1. — A d a n a Milletvekili Cüneyt Oan-

ver'in, güvenlik soruşturmalarına ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut 'un 
yazılı cevabı (7/793) 547:54g 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KÖMİİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER f$ÜER 510 

1. — 1136 Sayılı Avukatl ık Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına D a i r K a n u n Tasarısı, 
T rabzon Milletvekili Osman Bahadır ' ın 
19.3.1969 Tar ih ve 1136 Sayılı Avukatlık Ka
nununun Bazı Maddeler inin Değiştirilmesine 
ve 1 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına (ti) 
Bendi Eklenmesine D a i r K a n u n Teklifi, Nev
şehir Milletvekili Ali Balbaoğlu ve 2 Arkada
şının 1136 Sayılı Avukatl ık K a n u n u n u n G e 
çici 17 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkındak i K a n u n Teklifi ve Adalet Komis
yonu 'Raporu (1/728, 2/206, 2/277) (S. Sayı
sı : 393) " 5110:522 

2. — Sakarya Milletvekili Nihat Akpak1 

ve İzmir Milletvekili Süha Tan ık 'm Sinema 
ve Video K a n u n u Teklifi ve Adalet ; Bayın
dırlık, İmar, Ulaşt ı rma ve Tur izm; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/216) (S. Sa
yısı : 394) 522:541,541:545 

VII. — DlÜSflPLİN C E Z A L A R I 541,545 

1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ' a 
uyarma cezası verilmesi. 541,545:547 

..«.. 
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1. — GEÇEN T 

TBMM Genel Kurulu saat l'5.00*te açıldı. 
İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz, tarı

mın sorunları ve İzmir'in Tire ilçesinin Eskioba* Kö
yünden 12 vatandaşın traktörlerini satışa çıkarması, 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk, 237 
sayılı Taşıt Kanununun ve Başbakanlık genelgeleri
nin 'hükümlerine aykırı şekilde resmî taşıtların özel 
'hizmetlerde kullanıldığı, 

Sinop Milletvekili Hilmi Biçer, Parlamento dışı 
parti ^yetkililerinin son 'günlerde, yaptıkları TBMIM' 
nin şeref Ve haysiyetiyle ilgili konuşmalar; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Kuveyt Meclis Başkanının başkanlığında bir Ku
veyt Parlamento heyetinin ülkemize davet edilmesi
ne dair Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

'Burdur Milletvekili Necip Oğuzhan Artukoğlu ve 
arkadaşlarının «Burdur İline Bağlı Bucak İlçesinin 
Adının Oğuzhan Olarak Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi» ni (2/290) geri aldıklarına dair önergesi 
okundu; içişleri Komisyonunda görüşülüp raporu 
Başkanlığa intikal etmiş olan teklifin ve. 

Şanlıurfa 'Milldtvek'ili Osman Doğan'ra, «657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanun
la Eklenen ve 2595 sayılı Kanunla Değişik Ek Ge
çici 16 ncı Maddenin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi» ni (2/272) geri aldığına ilişkin önergesi okun
du; Plan ve 'Bütçe Komisyonunda bulunan teklifin; 

Geri verildikleri açıklandı. 
;lçel Milletvekili Edip özgenç'in gündemde yer 

alan ve Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve İzmir 
Milletvekili Süha Tanık'ın «Sinema ve Video Ka
nunu Teklifi» ile birleştirilen «Türk Sinema Kanunu 
Teklifi» ni (2/177) geri aldığına dair önergesi kabul 
edilerek, teklifin geri verildiği bildirildi. 

tçel Milletvekili Durmuş 'Fikri Sağlar'ın, bazı fir
ma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan vergi 
borçlarına ilişkin (6/513) Sözlü sorusuna, Devlet Ba
kanı Abdullah Tenekeci, 

Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın, (güvenlik so
ruşturmalarına ilişkin (6/515) ve 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, İs
tanbul Vakıflar İdaresine alt arazi ve arsalara iliş
kin (6/547), 

Sözlü sorularına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay, 

TANAK ÖZETİ 

Hatay -Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, 
zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin (6/493), 

Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atalklı'nın, Şanlıur
fa tli köylerine götürülecek olan hizmetlere ilişkin 
ı(6/532) ve 

Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, bazı ürünlerin 
1974 - 1985 yıllarındaki taban fiyatlarına ilişkin 
(6/540), 

Sözlü sorularına, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Adana -
İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana geldi
ği iddia edilen olaylara ilişkin (6/505) sözlü sorusu
na, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz ve 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün*ün, yurt dı
şından ithal edilen tohumlara ilişkin (6/478) sözlü so
rusuna, Tarım Orman ve Köyişleri Balkanı H. Hüsnü 
Doğan cevap verdiler. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
(6/5Ö8), (6/5111), 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök'gün^in (6/509), -
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit'in 

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

(6/553), 
Mardin Milletvekili Kenan Nuri NehroZoğlu'nun 

(6/541) ve 
Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın (6/546), 

Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Kur 
rulda hazır bulunmadıfklarından; 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/424), 
(6/496), (6/501), 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın"(6/518), 
(6/519) ve 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
(6/542), 

Sözlü soru önergeleri soru sahiplerinin aynı bir
leşimde görüşjülmüş bir başka soruları bulunduğun
dan; 

Ertelendiler. 
Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 15 Temmuz 

1950 Tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 
25.2.198(1 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 3073 sa
yılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin Değişti-
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rilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/236) (S. Sayısı : 383) üze
rindeki görüşmeler tamamlanarak; Komisyon rapo
ru kalbul edildi ve kanun teklifinin reddedildiği açık
landı. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı, Trabzon Milletve
kili Osman Bahadır'ın, 19.3.1969 Tarih ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve 12 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına (h) 
Bendi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Nevşehir 
Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Arkadaşının 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci Maddesine 

n. — GELEN KÂĞITLAR 
22.1.1986 Çarşamba 

Komisyonları Üyelerinden (Kurulu Karma Komisyo
na) ^Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1986) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Batı Almanya'daki yurttaşlarımıza yöneltilen baskı
lara karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/815) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.1.1986) 

'2. — Tra'bzon Milletvekili 'Mehmet Kara'nın, Te
kel İşletmeleri Genel Müdürlüğünde tütün eksperi 
olarak çalışan dört yıllık yüksekokul mezunlarının 
ekonomik haklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/816) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 21.1.1986) 

-•<•»-—»•• 
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(Bir Fıkra Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifinin 
(1/728, 2/206, 2/277)' (S.. Sayısı : 393) tümü üzerin
deki görüşmder tamamlanarak; 4 üncü maddesine 
kadar kabul edildi ve 5 inci madde metinden çıka
rıldı. 

22 Ocak 1986 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 18.58'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Samsun İçel 
Süleyman Yağcıoğlu Durmuş Fikri Sağlar 

Tasarılar 
1. — 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Deği

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/737) (Ada
let; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.1986) 

2. — Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürlüğüne Kadro Verilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı (1/738) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1986) 

Tezkere 
1. — Adıyaman Milletvekili Arif Ağaoğlu'nun 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/948) (Anayasa ve Adalet 
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BtRtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkaııvekİli AbduHıahm Araş 
KÂTİP ÜYELER : Durmuş Fikri Sağlar (İçel), Süleyman Yağaoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — Türiklye Büyülk Millet Meclisinin 63 üncü Birleşimimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'e kadar yok
lama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır. 
Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine 
gidecek olan Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurt-
cebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar Maliye ve Güm
rük Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin 
Cahit Aral'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/949) 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» kısmımda 
Oımlhurbaşkanılığ'ının bir tezkeresi vardır, okutup bil
gilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
22-25 Ocak 1986 tarihlerinde Moskova'da yapıla

cak toplantıya katılmak üzere Sovyet Sosyalıist Cum
huriyetler BiriiğİMie gidecek olan Maliye ve Gümrük 
Bakanı A. Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar; 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret 
Bakanı H. Cahit Aral'ın vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunanım. 

Necmettin Karaduman 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

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

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6(507) 

(BAŞKAN — Gündemin «Sözü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

.1 inci «ırada, İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Baş
bakandan sorusu 'bulunmaktadır; 

Sayın Sağlar?.. Burada. 

Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. 
'Soru ertelenmiştir. 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

BAŞKAN — 2 nüi sırada, İçel Milletvekili Fikri 
Sağlar'ın, Başbakandan sorusu 'bulunmaktadır. 

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

3. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6 /509) 

'BAŞKAN — 3 üncü sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün Başbakandan sorusu bulun
maktadır. 

Sayın Gökgün?.. Burada. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) 

(BAŞKAN — 4 üncü sırada, İçel Milletvekili 
Fikri Sağlar'ın, Barbakandan sorusu bulunmaktadır. 

iSayın Sağlar?.. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
ıSoru ertelenmiştir. 
5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 

Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşla
rımıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

(BAŞKAN —• 5 inci sırada, Adana Miletvekili 
Cüneyt Canver'in, Dışişleri Bakanından sorusu 'bu
lunmaktadır.: 

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

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

IBAŞKAN — 6 ncı sırada, İçel 'Milletvekilli Fikri 
Sağlar'ın, Başbakandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Fikri Sağlar?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sbıru ertelenmiştir, 
7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, İçel Milıletveikili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sorusu var. 

Sayın Sağlar?.. Burada. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 

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

BAŞKAN — 8 inoi sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakandan so
rusu var. 

İSayın Bayezit?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertdenmiştir. 

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

'BAŞKAN — 9 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Dışişleri Bakanından sorusu var. 

Sayın Canver?.. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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) 

(BAŞKAN — 10 uncu sırada, Adana Milletve
kili Cüneyt Canver'in, İçişleri Bakanından sorusu var. 

Sayın Canver?., Burada. 
Cevapverecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru entelenmiştir. 

11. — Eskişehir Milletvekili 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) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Eskişehir Milletve
kili Mehmet Nuri Üzerin, Başbakandan sorusu var. 

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

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1983 yıllarında ithalata uygulanan gümrük 
vergisi muafiyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/553) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Maliye ve Gümrük Baka
nından sorusu var. 

İSayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmişttir. 

13. — Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğ-
lu'nun, Mardin İlindeki örnek tarım çiftliği arazisine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/541) • 

BA$KAN —• 13 üncü sırada, Mardin Milletve
kili Kenan Nuri Nehrozioğlu'nun, İçişleri Bakanından 
sorusu var. 

Sayın 'Nuri Nehrozoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, basın mensuplarının sosyal güvencelerine ilişkin 
sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ce
vabı (6/542) 

(BAŞKAN — 14 üncü sırada, Erzurum Millet
vekilli Hilmi Nalbantoğhı'nun, Devlet Bakanından 
sorusu var. 

Sayın 'Nalbantoğlu?., (Burada. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın ilgili Devlet Bakanı 'tara

fından sözlü olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
•Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Mesleğe yeni giren gazetecilerin işe baş
lama durumlarından sosyal güvenceye kavuşturulma
ları ile ilgili 'bir çalışma var mı? 

Soru 2. İşyerlerinin sigortasız işçi çalıştırmama 
zorunluğu 'basın işyerlerini de kapsamakta mıdır? 

Soru 3. Meslekte çalışan basın mensuplarından 
halihazırda ne kadarı sosyal güvenceye ve 212 sayılı 
Yasaya talbi değildir? 

Soru 4. Tüm basın mensuplarının sendikaya ka
yıtlı olanların adedi (ile yüzde oranı ne kadardır? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY {Bolu) — 

Sayın Başkan, değeri milletvekilleri; Sayın Hilmi 
Nal'bantoğlu'nun sözlü sorusuna cevap vermdc üze
re huzurlarınızda 'bulunuyorum. 

1. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci 
maddesi, «Bir hizmet aktine dayanılarak bir veya 
birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar bu Kanuna 
göre sigortalı sayılırlar» hükmünü ihtiva etmektedir. 

Bu hükme ve bir hizmet aktine göre, bir gazete 
işyerinde çalışanların, işe başladıkları tarihten sigor
talı olmaları kanunî bir zorunluluktur. 

İşverenler, aynı kanunun 8 inci maddesine İstina
den, örneği kurumca hazırlanan bildirgeyi, sigortalı 
çalışltırmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir 
ay içerisinde kurumun ilgili teşkilatına vermekle yü
kümlüdürler. 

Mesleğe yeni »giren gazetecilerin sosyal güvendiği 
bu şartlar çerçevesinde 'yürütülmektedir. 

Basın ve basım işyerleri de, diğer işyerleri gibi, 
sigorta ve iş müfettişleri tarafından belidi bir prog
ram dahilinde devamlı olarak denetlenmektedir. 

2. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 ncı 
maddesi, «Çalıştırılanlar, işe alınmalarıyla kendiliğin
den sigortalı olurlar. Sigortalı ile bunların işverenleri 
hakkında sigorta hak ve yükümlülükleri, sigortalıla
rın lise alındığı tarihten başlar. Bu suretle, sigoritalı 
olmak hak ve yükümlülüğünden kaçınılmaz ve vaz
geçilemez» hükmünü amir bulunmaktadır. 

IBu hükümden de 'anlaşılacağı gibi, sigortalılık 
mecburîdir. (Hiçbir işveren, kanunen, işyerinde sigor
tasız işçi çalıştıramaz; tabiî olarak, buna, basım 'iş
yerleri de dahildir. 

İşyerinde sigortasız lişçi çalıştıranlar hakkında 506 
sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre, ölçümleme 
yapılacağı gibi, değişik 140! inci maddesine göre de, 
para cezası hükmolunur. 

3. (Basın-İş Kanununun 1 inci maddesinde, «Bu 
Kanun hükümleri, Türkiye'de yayımlanan gazete, fo
toğraf ajansında, her ıtürlü fikir ve sanat işlerinde 
çalışan ve İş Kanunundaki işçi tarifi şümulü hari
cinde (kalan kimselerle, bunların işverenleri hakkında 
uygulanır. Bu Kanunun şümulüne giren fikir ve sanat 
işlerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denilir»; 

Aynı kanunun 2 nci maddesinde ise, «1 inci mad
demin şümulü dahilinde ibulunup da, devlet, vilayet 
ve belediyeler ve iktisadî devlet teşekkülleri ve mües
seseleri ile, sermayesinin yarışından fazlası bu teşek- • 
küllere ait şirketlerde istihdam edilen memur ve hiz
metliler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz» 
denilmektedir. Adı geçen maddede, böylece, Basın-tş 
Kanunu kapsamlında bulunanlar ve 'bulunmayanlar 
açıkça belirtilmiştik", 

Çalışma ve Sosyali Güvenlik Bakanlığınca yayın
lanan Ocak 1986 işkolu istatistiklerine göre, basın 
ve yayın 'işkolunda 20 492, gazetecilik işkolunda ise, 
8 952 işçi çalışmaktadır. 1984 yılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu istatistiklerine göre ise, basın ve basım iş
lerinde çalışan sigortalıların sayısı şöyleydi : Cilt
çilik işlerinde çalışanlar 1 799; matbaacılık işlerinde 
çalışanlar 13 460; gazete, mecmua, yayın işlerinde 
çalışanlar 4 608; klişecilik işlerinde çalışanlar 1 643; 
diğer basım işlerinde çalışanlar 1 030 kişidir. 

4 üncü sorunun cevabı ise, şöylece ifade edilebi
lir : Ocak 1986 işkolu istatistiklerine göre, basın iş
kolunda çalışan 20 492 işçiden 4 709'u, yani yüzde 
22,97'si; gazetecilik işkolunda toplam 8 952 işçiden 
3 615'i, yani yüzde 40,38'i sendika üyesidir. 

Arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, buyurun. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) )— Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Türkiyemizde şu gerçektir ki, hiçbir işveren - ba
sın işverenleri de dahil - kimseyi kendiliğinden sigor
talı yapmaz ve bu konuda da tabiatıyla birçok çalı
şanın hakkı zayi olur. Nasıl zayi olur? Sigorta edil
mez, senelerce ekmek parasına, sigortasız, bordroya 
dahi geçirilmeden çalıştırılır; bir iki sene çalıştıktan 
sonra, «Beni sigorta ettirin» diyene de, «Hadi, sen ba
na yaramazsın» derler, işinden atarlar. Bu sefer diğer 
bir kapıya kapılanır, orada da bir iki sene ekmek pa
rasına çalışır, alacağı ücret o kadardır. Netice olarak, 
çalıştığı sürelerde sigortası ödenmediği için, yaşlan
dığı zaman sigortanın sağladığı haklardan da yarar
lanamaz. Sendikaya kayıtlı olanlar ise, yüzde 22, ni
hayet yüzde 40 nispetinde ve sendika da bunları ko
ruyacak durumda değil. Sendikalar bunları niye ara
mazlar? Hatta işverenler, sendikaya giren işçileri dahi 
işinden atarlar. Sanki yabancı bir devletin vatandaşı 
olmuş gibi horlarlar; çünkü onların haklarını sendika 
koruyacaktır; ama sendikaya gireni de işten atarlar. 

Bizzat benim oğlum, bir işyerinde sigortasız ola
rak altı ay çalıştı; düşünebiliyor musunuz; hem de 
büyük bir firmanın atölyesinde? Bu işte benim miliet-
vekili olduğum sırada girdiği halde, «Oğlumu sigorta 
yap» diye, gidip iş sahibini zorlayamadım. Bu büyük 
bir yaradır. Bu yaradan dolayı dün okuduğum şiiri
mi bugün de okumam lazım; ama bir kere okumam 
yeter. Hangi hükümet olursa olsun - ben bugün, 
ANAP Hükümetidir diye suçlamıyorum - her hükü
met, bu hususta, nedense, pasif kalıyor. Hele hele, 
Hürriyet Gazetesine gidecek, bilmem kime gidecek 
de, «Arkadaş, sen çalıştırdığın şu basın işçilerini sigor
talı ettin mi?..» diye soramayacak... Bilmem neredeki 
iş sahibine dahi gidip, onu da diyemiyor. 

Ben bazı konularda bir iki defa da soru önergesi 
vererek, «Şuradaki işyerinde sigortasız çalışanlar de

netlenmiş midir?» diye sordum; bana, «Müfettişler 
bunu denetlerler» diye cevap geldi. Denetlettir... Sayın 
Bakanım, orası denetlenmemiştir diye soruyorum; 
belki oradaki işçilerin 10 tanesi, 20 tanesi sigortasız 
çalışıyor; fakat «Sigorta müfettişleri zaman zaman 
denetliyorlar» şeklinde cevap veriliyor; böyle cevap
lar da. olmaz. Hangi hükümet olursa olsun, çekinme
den bunun üzerine gitmesi ve basın işçisi olsun, diğer 
fabrika işçisi olsun, amele olsun; çalışanların behe
mehal sigortalı yaptırılmasını bizzat bakanların, ba
kanlıktaki yetkili elemanların; öyle müfettişlerin keyfî 
denetlemesine bırakmadan bunu yapması lazım; ben 
bu kanıdayım. Bu yüzden, birçok sigorta primi de za
yi olmaktadır. Kaldı ki, çalışanların da ileride prim
den dolayı kazanacakları sigortalılık hakları da zayi 
olmaktadır. 

Bu konuyu vurgulamak için bu soru önergesini 
vermiş bulundum. Bu konuya hassasiyet gösterilirse 
ve hatta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı buna 
daha ziyade hassasiyet gösterirlerse - ki, kendisi bu
rada yoktur - memnun olacağım. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Ben vekiliyim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sayın 
Devlet Bakanım da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanının vekilidir; kendileri de dikkat gösterirlerse, 
tabiî ki, daha iyi olacaktır. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

15. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'in, la
iklik ve Atatürk aleyhtarlarının faaliyetlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram'ın, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Bayram?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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VL — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Trabzon Millet
vekili Osman Bahadıfın 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sa
yılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve 12 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına 
(h) Bendi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Nevşehir 
Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Arkadaşının, 1136 Sayı
lı Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/728, 2/206, 2/277) (S. Sayı
sı : 393) O) 

'BAŞKAN — Gündemlin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan gelen 'Diğer İster» kısmına 
geçiyoruz. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının müzake
relerine kaildığımız yerden devam ediyoruz. 

Romfiısyon ve hükümet yerlerimi aldılar. 
Dünkü birleşiımıde, tasarının tümü üzerindekii müza

kereleri ve 5 inci maddeye kadar olan müzakereleri 
taımıamftaımıştık. 

5 indi maddenin çıkarılmasına yüksek Meclisçe ka
rar verilmiş bulunduğundan 6 nci maddenin müzake
resine geçiyoruz. 

6 nci maddeyi 5 inci madde olarak okutuyorum : 
MADDE 5. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

17 ndi maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tiı'i'lmlişitir.t 

«Staj istemlinde bulunan tarafından verilen bildiri 
kâğıdının hülafı ortaya çıktığı takdirde; aday hakkında 
Türk Ceza Kanununun 528 inci maddesine göre ceza 
tayin olunur.» 

BAŞKAN — 5 indi madde üzerinde söz isteyen' . 
Buyurun Sayın Bahadır. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; göriişüiknekte olan Kanunun 5 
inci maddesi, uygulamada, değiştirilmesine en çok ih
tiyaç duyulan 'bir maddedir; bunun sebeplerini daha 
önceki konuşmamda izah etmiştim; fakat bir defa 
daha açıklama lüzumunu hissettiğim için söz almış 
'bulunuyorum. 

Bilindiği üzere, avukatlık stajına başlarken, Ka
nunun 17 nci maddesinin son fıkrasına göre, 11 inci 
madde uyarınca, avukat stajı adayı, hiçbir işte çalış-

(1) 393 S. Sayılı Basmayazı 21.1.1986 tarihli 62 
nci Birleşim Tutanağına eklidir.* 

»MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

madiğim bildirmek medburiyetindedir. Geneliükle ye
ni staja başlayanlar, hiçbir işlte çalışmadığını rahatlıkla 
bildirdikleri halde, bir yılık staj esnasında başka 
görevlerde çalışmak zorundadırlar. Bir yülük avukat
lık söajını hiçbir yerde çalışmadan sürdürmek pek az 
avukat adayına nasip olan bir keyfiyettir. Bunların 
bir kısmı çoluk çocuğunu, ailesini geçindirmek mec
buriyetindedir. Bu sebeple, «Bir işte çalışmıyorum> 
dljye beyan veriyor. 1 

Böyle olmakla beraber, çok defa uygulamada, 
yüksek düzey yöneticileri dahi, -isıiımterini ve görev
lerini açıklamayayım- bir işte çalışmadığını bildir
mek suretiyle avukatlık stajını yapmış, avukatlık staj 
bitüm belgesi ve ruhsat almuş durumdadırlar. Bu, uy
gulamada sık sık karşılaştığımız bir keyfiyettir. Bu
nun sonucunda ne oluyor, onu da kısaca 'izah ede-
v;m. Bunu yapanlar ihbar ediliyor ve ihbar edildiği 
takdirde de, ruhsatları geri alınmakla beraber, bun
lar hilafı hakikat beyanda bulunduklarından dolayı 
mahkemelere verilmektedirler. Eskiden yapılan uy
gulamada, bu gibiler hakkında, Türk Ceza Kanununun 
343 üncü maddesi uygulanıyordu, 343 üncü madde, 
yüz kızartıcı suçlar arasına giren, evrakta sahtekârlık 
suçudur. ^W^ 

Bilindiği üzere, yüz kızartıcı suçlardan bir gün 
dahi mahkûm olunduğu takdirde, avukatlık mesleği
ne girilemed'iği gibi, hiçbir kamu kuruluşunda görev 
almakta mümkün değildir, hatta bunlar affa uğrasa-
lar dahi, hiçbir kamu görevi üstlenemezler. Bu yönüy
le çok ağır bir hüküm. Uygulamada üç dört tane 
avukatın ruhsatı bu şekilde geri alınmış ve avrıca 
kamu görevline alınmaktan da yoksun kalmışlardır. 
Bu tür bir hükümle, birkaç tane avukat görevinden 
alınmış ve mahkûm edilmiştir. 

Uygulamada bir kısım mahallî mahkemeler 528 
mci maddeye göre, bir kısım mahallî mahkemeler de 
343 üncü maddeye göre hüküm veriyorlar. Yargıtay' 
da bunların tetkik mercii ayrı ayrıdır. Bunlardan bi
rini 6 nci Ceza Dairesi inceliyor, diğerini de 4 ün
cü Ceza Dairesi inceMyor ve sonuçta her iki karar da 
tasdik ediniyor. Mahallî mahkemelerde ortak bir uy
gulama da olmadığı gibi, Yargıtay'da da bir karar 
birliği yoktur. Bunun birleştirilmesi için müracaat 
edümüştir; ama Yargıtay, beyantn verilme seklini esas 
almak suretiyle, her iki karan da ^onaylamış ve her 
iki 'kararın da doğru olduğunu beyan etmiştir. 
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tBu durumda, bir karar kargaşası mevcuttur, ©iz, 
bu karar kargaşasını gidermek ve staj yapan avukat 
aidlaylarının böyle bir ağır hükümle karşı karşıya kal-
maırmaları için, bu maddede değişiklik yapılmasını tek
lif ettik. Bizim anlayışımıza göre, bunların Türk Ce
za Kanununun 528 inci maddesinin ikinci fıkrasına 
göre haklarında cezai kovuşturma yapılması uygun 
olur. Bu hususta bir önerge de vermiş bulunuyorum, 
müsaade ederseniz, tasarıda kabul edilen madde, 528 
inci maddenin birindi cümlesine uymaz; bu da, tat
bikatta tereddütler yaratacaktır. Biz bunu gidermek 
içtin, maddenin ikindi cümlesine göre, cezaî kovuş
turma yapıümaisını uyigun gördük. Biz aymı zamanda, 
'hem maddeyi, hem de cümlesini getiriyoruz. Bu su
retle uygulamaya kolaylık gelecek, yangı kararların-
ıda birlik sağlanacak ve maddeye açıklık, netlik geti-
rlimliş olacaktır. 

Müsaade ederseniz Türk Ceza Kanununun 528 
incii maddesini arz edeyilm : «!Bir memura vazifesini 
yaptığı şifada isim ve şöhret veya sıfat ve sanatını ve 
mesken ve ifcametigâltıını veya doğduğu yeri yahut 
sair şahsî evsafını beyandan iimıtina eden şahıs otuz 
'liraya kadar hafif cezaî nakdiye mahkûm olur.» Bu, 
'birinci cümledir; ikinci cümle şöyledlir : «Ve eğer ha-
ftükat hilafına 'beyanatta 'bulunursa bir aya kadar ha
fif hapis cezasıyla cezalandırılır.» 

Avukatlık Kanununun 'buradaki düzenlemesine 
uygun olan, bu maddenin ikindi fıfcrasıdır; yanii «Ve 
eğer hakikat hilafına beyanatta bulunursa, bir aya ka
dar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır» cümlesidir. 
Bu ceza, yüz kızartıcı suçlardan olmadığı gibi, pa
raya da çevrilmesi mümkündlür ve aşağı haddi de 
düşük düzeydedir. " . i 

Bu hususta bir önergem vardır, Tatbikattaki tec
rübelerimizden esinlenerek bu önergeyi verdim. Eğer 
müsaade buyurursanız, ben, Hukuk İşleri Genel Mü
dürlüğünde beş sene bu Avukatlık Kanunu üzednde 
görüş bildirdim, beş sene bu kanun üzerinde çalıştım. 
Eğer bana güveniyorsanız, bu önergeyi lütfen kabul ' 
buyurun. Maddenin önergem doğrultusunda düzeltil
mesi, ta/tibikaltta çok kolaylık geirecefctıir; hâkimleri I 
de yormıayacaktır; metin de bu sekide çıkarsa, doğ- ı 
ru olarak çıkar. Ben, hem maddeyi, hem de fıkrasını | 
göstemıis oluyorum. Tereddüt edecek hSçfoir husus I 
yoktur. Nedense komisyonda liltifait edilmemiştir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım, 
IBA'ŞKAN — Teşekkür edeniz. 
Madde üzerinde başkaca söz 'isteyen?.., Yok.: | 

Madde üzerinde verilmiş ttör önerge vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet MeclM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 393 sıra ısayılı Kanun tasarı 

ve teklifleriyle 1136 sayılı Kanunun 5 inci maddesiy
le 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 17 nci madde
sinin son fıkrasında yapılan değişikliğin; 

«Staj isteminde bulunan tarafından verilen bildiri 
kâğıdının hilafı oltaya çıktığı takdirde; adiay hakkın
da Tüdc Ceza Kanununun 528 (indi maddesinin bi
linci fıkrasının ikindi cümlesine göre cezaî kovuş
turma yapılır» şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif 
edbriz. 

^Saygılarımızla. 

Osman Babadır Ahimet Süter 
Trabzon Izmiır 

Haydar Koyuncu Namık Kemal Şentürk 
Konya istanbul 

'Doğan Kasaroğlu 
îstanlbull 

'BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka-. 
tıljyor mu efendiiim?. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-
DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 

ADALET 'BAKANI M. NECAT EUDEIM (Mar
din) — 'Sayın 'Başkan, müsaade ederseniz, bir husu
su açıklayayım. Türk Ceza Kanununun 528 'incd 
(maddesi bir fıkra ve iki cümleden ibarettir. Hilafı 
hakikat beyanda bulunanlar için, son cücesinde, ha
pis cezası getirilmiştir, önerge, malumu ilam kiabi-
llindendir. Bu itibarla, mevcut bir hükmü, kanun 
tekniğine aykırı olarak buraya sokmanın gereğfi yok
tur; bu nedenle önergeye katılmıyoruz, 

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

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
6 ncı nıadldeyi 5 indi madde olarak oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edil-
ımiştir. 

\7 nci maddeyi 6 ncı madde olarak okutuyorum : 
MADDE 6. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

23 üncü maddesinin blirlinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
'değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Staj kesintisiz olarak yapılır. Stajyerin askerlik 
görevi ile kendisinin veya bakmaya mecbur olduğu 
veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye gire
cek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden bi-
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itinin ağır bir kaza geçirtmesi veya önem! bir hastalı
ğa tutulmuş olması gjbi elinde olmayan laikli sebep
lere dayalı engeller sonucu sitaja devam edememesi 
halinde ve bu hallerim bdgeliendiriimesi şartıyla, en
gellin ontadan kalkmasından 'sonraki bir ay içinde 'baş
vurduğu takdirde devam edemediği günler; mahkeme 
sitajı sırasında, Adalet Komisyonu, avukat yanındaki 
stajı şurasında ise baro yönetim kurulu kararı ile ta
mamlattırılır. Stajın yapıldığı yere göre Adalet Ko
misyonu başkanı ve baro başkanı, haklı engeller ha
linde stajyerlere otuz günden fazla olmamak üzere 
(izlin verelbür. 

(Hâk'telÜk stajında geçen süreler, avukatlık sta
jında nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz üsteyen?... 
Buyurun Sayın Arıkan. 

VURAL ARIKAIN (izmir) — Sayın Başkan, de
ğeri mıMetvekileri; kabul edilen 5 inci maddeye gö
re, bu madde üzerinde üç hususa değinmek istiyo
rum. 

5 indi madde, ilk ve ortaöğretikridle öğretmen
lik yapanların staj yapmasına imkân tanıyor. Bunlar 
kamu görevlisidir. Bu madde de stajın kesintisiz ola
rak yapılacağı belirtiliyor. Bu nasıl telif edilecek?. 
Staj, belirt hallerde keslintlıye uğrayabiilyor, 'bunun 
dışında kesintiye uğramıyor. Mesela, diyelim ki, bir 
ildeki ilkokulda öğleden önce tedrisat var, öğleden 
sonra tedrisat var, lik'il'i veya üçlü eğfltülm yapıyor; 
staj sürekli olduğuna göre bu ildeki bir ilkokul1 öğ
renmeni, acaba, yaptığı Ikamiu görevinden izinli sayı
lacak da mı stajını yapabilecek, yoksa yapamayacak 
mı?. Birinci tereddüt ettiğim konu bu, bu konuya 
açıklık ge'tlirİmesd gerekir. 

Esasında, 'bu 5 inci madde olduktan sonra, yarın, 
öbür gün tapu memurları da çıkarlar, «Bize de avu
katlık sitajı yapma imkânı verin», derler; bu müm
kün. 

JSMAÎİL ŞEİNGÜİN '(Denizli) — 5 inci madde çık
tı. 

VURAL ARMAN (Devamla) — Çıktı, biiyo-
ıruim., 

ikincisi: Hâkimlik stajında geçen süreler, avukatlık 
stajında nazara alınmaz. Neden?... Belirli bir süre avu
katlık yapanı hâkiim olarak kalbul edÜyorsunuz, Belirli 
bir süre hakimlik yapanı avukat olarak kalbul ediyorsu
nuz; fakat, hâkimlik stajını avukatlık stajına saymı
yorsunuz. Eğer saymayacaktanız, biç değilse, hâkim
lik stajını, adlıiyede yapılması mecburî staj olarak 
kalbul ediniz. Yani, hâküm stajyeri ile, avukat adayı, 
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mahkemede staj yaparken, ayrı bir eğicimle, ayrı 'bir 
olayla karşı karşıya değil ki... Fiilî duruma bakarsak, 
Türkiye'de avukatlık, stajı zaten hafife alınıyor, hâ-
.'kilmlÜk stajı ciddî bir biçimde yapılıyor; onu evle-
vi'yyetle kabul ê tmek lazım. 

ıBenim arz etmek istediğim husus bu idi. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, söz almak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Vu
ral Arıkan'ın iddialarına açıklık getirmek için huzur
larınıza gelmiş bulunuyorum. Metindeki «kesintisiz
den» murat, süredir; yoksa, günlük kesinti değildir. 
Bir program tahtında bu staj yapılır; öğleden evvel 
olur, öğleden sonra olur; bu durum, stajını yanında 

. yaptığı mahkemenin, hâkimin veya avukatın takdiri
ne kalmış bir husustur. 

«Hâkimlik stajında geçen süreler, avukatlık stajın
da nazara alınmaz» hükmüne gelince : Bunu üzüle
rek söyleyeceğim, maalesef eski hükmün suiistimal 
edildiğini müşahede ettiğimiz için getirdik. Şöyle ki : 
Avukatlık stajı, biliyorsunuz, ücretsizdir. Hâkim aday
lığı için müracaat ediyor, staj yapıyor, devletten maaş 
alıyor, ondan sonra istifa edip ayrılıyor. «Ben avukat
lığa geçeceğim» diyor ve o hâkimlik stajında geçen sü
reyi avukatlığa saydırıyorlardı. Bu suiistimali önle
mek için bu maddeyi getirmiş bulunuyoruz. Eğer, o 
hâkim adayı avukatlık yapmak istiyorsa, önce hâkim 
olur, dört sene hâkimlik yapar, ondan sonra da rahat
lıkla avukatlık mesleğini icra edebilir. 

Saygıyla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Madde üzerinde başkaca söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bahadır. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; uygulamada staj kesintisiz olarak 
yapılır. Bu kesinti meselesi şudur : Kesinti vaki olur; 
olmaz değil; fakat bu kesintiler - evvelki metinde müc
bir sebepler vardı - mesela, hastalık, askere gitme 
hali, bir yakınının ölümü ve izin gibi nedenlerle ola
bilir. Eğer, staj, mahkemeler nezdİnde yapılıyorsa, 
Adalet Komisyonu bir ay izin veriyor; eğer, avukat 
yanında yapılıyorsa, barolar bir ay izin • verebiliyor; 
bunlar da kabul ediliyor. Bu kesintiler mücbir sebep
lere dayanıyorsa, kabul edilir. Yâlnız, kesintinin bit
tiği andan itibaren, aday bir ay içerisinde müracaat 
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edip, kesintinin haklı nedene dayandığını ispat ettiği 
takdirde, Adalet Komisyonu ve baro, bu kesintiyi ka
bul edebilir. 

İkinci kısma gelince : Biliyorsunuz, bir hâkimin 
eğer avukatlık stajında vareste tutulması lazım geli
yorsa, dört sene bilfiil hâkimlik yapması lazım. Hal
buki üç sene bilfiil hâkimlik yapıyor, ayrılıyor «Efen
dim, siz avukatlık stajına yeniden başlayacaksınız, si
zin stajınız geçerli değil» deniyor. Danıştayın, bunun 
aksine bir kararı vardır, sayın bakanın görüşünün ak
sine Danıştayın kararı mevcuttur. Hâkimlik stajında 
geçen sürenin, avukatlık stajında sayılacağı hakkında 
Danıştayın kararı vardır. Bunu bulmak kendilerine 
mevdu bir meseledir. Onun için «hâkim stajı yaptık
tan sonra ayrılıp avukatlığa geçiyor» diye böyle bir 
madde getirmek son derece adaletsizdir. Avukatlık 
stajı hâkimlikte sayılıyor; bunun muadili olan hâkim
lik stajı avukatlıkta sayılmıyor. Üç seneden az hâkim
lik stajının, hiç olmazsa mahkemeler nezdinde yapı
lan avukatlık stajını karşılaması lazım. Bu getirilen 
şekil son derece adaletsizdir; Danıştayın kararma da 
aykırıdır. Bunu belirtmek için söz almış bulunuyo
rum. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
6 ncı madde üzerindeki müzakereler tamamlan

mıştır. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi 7 nci madde olarak okutuyorum : 

MADDE 7. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
63 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Birinci fıkra hükmüne aykırı eylemde bulunan
lar yüzbin liradan birmilyon liraya kadar ağır para 
cezasına ve altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına 
mahkûm edilirler.» 

«Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde 
muvazaalı yo'kdan alacak devralarak ve kanunların ta
nıdığı başka hakları kötüye kullanarak avukatlara ait 
yetkileri kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis 
ve beşyüzbin liradan beşmilyon liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılırlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
8 inci maddeyi 7 nci madde olarak oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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9 uncu maddeyi 8 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 8. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

64 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Birinci fıkrada yazdı zorunluğa uymayan avukat 
hakkında, baro yönetim kurulu, onbin liradan yüzbin 
liraya kadar para cezası verebilir. Bu ceza her davet 
ve isteğe uymama halinde yeniden verilebilir. Ancak, 
gönderilen yazıda, davet ve isteğe uymama halinde 
para cezası verileceğinin belirtilmiş olması şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
9 uncu maddeyi 8 inci madde olarak oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

10 uncu maddeyi 9 uncu madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 9. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
72 nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve maddeye (g) bendi ile aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir. 

d) Baro ve Türkiye Barolar Birliği yıllık kesenek
lerinin, tebligata rağmen ödememekte direnilmesi. 

g) 10 uncu maddedeki engele rağmen levhaya ya
zılmış olması. 

Şu kadar ki, staj sırasında mesleğin onuru ile bağ
daşması mümkün olmayan işler müstesna olmak üze
re, 11 inci maddede sayılan işlerden biri ile uğraştığı, 
ruhsatnamenin verildiği tarihten itibaren 5 yıl geç
tikten sonra anlaşılan avukat, staj süresi içinde elde 
ettiği ödemelerin veya ^gelirlerin tutarının üç katını 
Baroya ödediği takdirde levhaya yeniden yazılır. 

Baroya bildirilen büro terk edilmiş ve yenisi bil
dirilmemiş ise, 71 inci maddeye göre avukatın dinlen
mek üzere çağrılmasından vazgeçilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
10 uncu maddeyi 9 uncu madde olarak oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

11 inci maddeyi 10 uncu madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 10. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
75 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Baro yönetim kurulu üç yılda bir bölgesi içinde 
bulunan ve baro levhasında yazılı olan bütün avukat
ların bir listesini son yılın 31 Aralık tarihine kadar 
düzenler. Listeye her avukatın alfabe sırasıyla adı, 
soyadı, büro ve konut adresi yazılır. Ortak avukat 
bürosu niteliğindeki bürolar listede ayrıca belirtilir. 
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Levhadaki değişiklikler her yıl sonunda düzenlenecek 
ek listede gösterilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi 11 inci madde olarak okutuyo
rum: 

MADDE 11. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
81 inci maddesinin 2 numarayı bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«2. Levhaya yazılacakların giriş keseneğini, ara
larında ayrım yapılmaksızın, en az ikiyüz, en çok se-
kizyüz; levhada yazılı avukatların yıllık keseneğini de 
en az yüz, en çok dörtyüz gösterge rakamının her yıl 
bütçe kanununda Devlet memurları için belirlenen 
maaş katsayısının çarpımıylıa elde edilecek miktarlar 
arasında tespit etmek ve bunların ödeneceği tarihleri 
belirlemek.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi 12 nci madde olarak okutuyo

rum: 

MADDE 12. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 82. — Genel kurul iki yılda bir Ekim ayı
nın ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine 
gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi 13 üncü madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 13. — 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Seçim dönemi bitmeden önce ayrılan yönetim 
kurulu üyesinin yeri, en çok oy almış yedek üye ile 
doldurulur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi 14 üncü madde olarak okutuyo

rum: 
MADDE 14. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

102 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Baro saymanı, para alma ve vermede düzenlenen 
kâğıtları baro başkanı, yokluğunda baro başkan yar
dımcısı veya baro genel sekreteriyle birlikte imzalar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ralbul edenkr... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
16 nci maddeyi 15 inci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 15. — 1136 sayılı Avukatlık Kanunu

nun 105 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 105. — Disiplin kurulu üyeleri iki yıl için 
seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. 

Disiplin kurulu, seçimden. sonra ilk toplantısında 
üyeleri arasından bir başkan seçer. 92 ve 94 üncü 
maddeler hükümleri disiplin kurulu üyeleri hakkında 
da kıyasen uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
17 rici maddeyi 16 nci madde olarak okutuyo

rum: . 
MADDE 16. T - 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

108 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Baro genel kurulu, baronun malî işlerini denetle
mek üzere iki yıllık süre için kendi üyeleri arasından 
en çok üç asıl ve üç yedek denetçi seçer.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi 17 inci madde olarak okutuyo
rum: 

MADDE 17. — 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
nun 115 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Birlik genel kurulu iki yılda bir evvelki genel ku
rulun tayin edeceği zaman ve yerde olağan toplantısı
nı yapar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi 18 inci madde olarak okutuyo

rum: 

MADDE 18. — 1136 saydı Avukatlık Kanununun 
117 nci maddesinin "4, 7 ve 8 numaralı bentleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«4. Birliğin hesaplarını incelemek, bütçesini 
onaylamak, Birlik Yönetim Kurulunun çalışmaların
dan dolayı ibrası hakkında karar vermek,» 
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«7. Adaleti ve mesleği ilgilendiren işler hakkın
da teklifte bulunmak, uyulması zorunlu meslek ku
rallarını tespit etmek,» 

«8. Baroların birlik adına avukatlardan tahsil 
edeceği keseneğin miktarını her avukat için yıllık baro 
keseneğinin yarısından fazla olmamak üzere tespit 
etmek,» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyejı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul| edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi 19 uncu madde olarak! okutuyo
rum : 

MADDE 19. — 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
nun 121 inci maddesinin 2, 3, 5, 8 ve 9\ numaralı 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. Birliği ve mallarını yönetmek,» 

«3. İki yıllık bütçeyi hazırlayıp genel kjırula sun
mak,» 

«5. Birlik adına gayrimenkul almak, satjmak, ipo
tek etmek ve bu mallar üzerinde her türlü |aynî hak
lar tesüs eylemek ve kaldırmak, bu hususlatfda ve di
ğer iktisabî ve iltizamî işlemlerde 'Birlik Şaşkanına 
yötki vermek.»' ; 

«8. Avukatların kayıtlarını, yönetmelikte gösteri
len esas ve usullere göre tutmak,» 

«9. Biriliğin genel durumu ile işlemleri ve çalış
maları hakkında Birlik Genel Kuruluna rapor vermek 
ve çalışma ve hesaplarından dolayı ibra istemek.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi 20 nci madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 20. — 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
nun 23 üncü maddesinin 7 numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«7. Birliğin çalışmaları hakkında Birlik Genel 
Kuruluna yazılı bir rapor vermek.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, bir 

sorum var efendim. Bu maddede geçen «bir» ibaresi 
acaba raporun adedinemi taalluk ediyor, yoksa cüm
le gelişi itibariyle, genel kurula herhangi bir rapor ver
mek midir? Açıklarlarımı acaba?-

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Herhangi bir rapor anlamınadır efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi 21 nci madde olarak okutuyorum: 
MADDE 21. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

128 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Birlik saymanı, para alma ve vermede düzenle
nen kâğıtları Birlik Başkam, yokluğunda Birlik Baş
kan yardımcılarından biri veya Birlik Genel Sekreteri 
ile birlikte imzalar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmişHir. 
23 üncü maddeyi 22 nci madde olarak okutuyo

rum : 
MADDE 22. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

133 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Birik Genel Kurulu, Birliğin malî işlemlerini de
netlemek üzere, dört yıl için kendi üyeleri arasından 
üç asıl ve üç yedek denetçi seçer.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Bir sual sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, sualinizi tevcih edin efen
dim. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Birlik genel ku
rulu iki yılda bir yapılıyor; bütçeler iki yıllık yapılı
yor; biz denetçileri dört yıl için seçiyoruz; niçin? 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.,. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, birlik genel kurul seçmeleri dört yıl
da bir yapılıyor, kongreler iki yılda bir yapılıyor. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi 23 üncü madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 23. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
135 inci maddesinin 1 ve 3 üncü bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Uyarma; avukatın mesleğinin icrasında daha 
dikkatli davranması gerektiğinin kendisine bildirilme-
sidir.» 

«3. Onbin liradan yüzellibin liraya kadar para 
cezası.» 

BAŞKAN — Madde üzeriride söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmişttir. 
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25 inci maddeyi 24 üncü madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 24. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
140 mcı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Şu kadar ki, disiplin işlem ve kararına konu teş
kil edecek bir eylemde bulunmuş olan avukat hak
kında aynı eylemlerden dolayı ceza mahkemesinde 
dava açılmış ise, avukat hakkındaki disiplin kovuş
turması, ceza davasının sonuna kadar bekletilir. Bu 
hakle yönetim kurulunun isteği üzerine disiplin kuru
lu, avukatın işten yasaklanmasına yer olup olmadığı 
hakkında 153 ve 154 üncü maddeler uyarınca bir ka
rar vermek zorundadır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
t 

26 ncı maddeyi 25 inci madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 25. — 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
nun 144 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 144. — Disiplin kovuşturması açılması
na karar verilen hallerde, yönetim kurulunun iletmesi 
üzerine disiplün kurulu incelemesini evrak üzerinde ya
par. Şu kadar ki, avukatın isteği veya disiplin kuru
lunca gerek görülmesi halinde inceleme duruşmalı 
olarak yapılır. 

Duruşma gizli olur. 

Disiplin kurulu incelemeyi ivedilikle ve herhalde 
kararın kendisine gelişi tarihinden itibaren en geç 
bir yıl içinde sonuçlandırmak zorundadır. Geza dava
sının sonucunun beklenmesini gerektiren haller saklı
dır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi 26 ncı madde olarak okutuyo

rum : 
MADDE 26, — 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu-

•nun 158 inci maddesinin madde başlığı «Delillerin 
serbestçe takdiri, ceza vermenin amacı ve cezadan 
mahsup» olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağı
daki üçüncü fıkra eklenmiştir. 

tşten yasaklanan avukata süreli olarak işten çıkar
ma cezası verilmesi halinde, işten yasaklandığı süre 
cezadan mahsup edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi, 27 nci madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 27. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu
nun 160 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

DMplin kararlarının uygulanması ve cezaların si
linmesi 

Madde 160. — Disiplin cezalarına ait kararlar ke
sinleşmedikçe uygulanamaz. 

Meslekten çıkarma ve işten çıkarma cezalarında 
başka bir disiplin cezası verilen avukatlar, uyarma, 
kınama ve para cezalarının uygulanmasından itibaren 
beş yıl geçtikten sonra disiplin kuruluna başvurarak 
bu disiplin cezalarının sicillerinden silinmesini isteye
bilirler. 

İlgilinin yukarıdaki fıkrada yazılı süre içerisinde 
disiplin cezası almamış olması halinde, disiplin ceza
sının silinmesine karar verilir ve sicil dosyalarındaki 
disiplin bölümü çıkartılarak yenisi düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi, 28 inci madde olarak okutuyo

rum : 

MADDE 28. — 1136. sayılı Avukatlık Kanunu
nun 8 inci maddesinin altıncı, 20 nci maddesinin dör
düncü 70 inci maddesinin üçüncü, 142 nci maddesinin 
dördüncü ve 157 nci maddesinin son fıkrasındaki 
«Danıştaya» ibaresi, «idarî yargı merciine» şeklinde 
değiştirilmiştir. • 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler,.. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi, 29 uncu madde olarak okutuyo

rum : 
MADDE 29. —,1136 Sayılı Avukatlık Kanunu

nun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 170 inci 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Verilirriiş bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 29 uncu 

maddesinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini hükü
met adına arz ve teklif ederim. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 
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Madde 29. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 
170 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Gerekçe : Avukatlık Kanununun 14 üncü madde
sinin birinci fıkrasının değişikliğine dair 4 üncü mad
dede yapılan değişiklik nedeniyle teklif verilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon, bu değişiklik önergesine 
katılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ D1Z-
DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi, kabul edilen önergedeki değişik
likle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 29 uncu madde kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önoe, staj için başvurmuş olan veya 
stajı devam eden veya staj bitim belgesi almaya hak 
kazanmış yahut avukatlık ruhsatı almış olan orta öğ
retim öğretmenleri hakkında, Avukatlık Kanununun 
11 inci maddesi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Verilmiş önerge vardır; okutuyorum : 

Tüfkive Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 1 inci 

maddesinin metinden çıkarılmasını hükümet adına 
arz ve teklif ederim. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

Gerekçe : Çerçeve 3 üncü maddede yapılan de
ğişiklikle ilk ve ortaöğretimde öğretmenlik görevi, 
avukatlıkla bağdaşabilen işler arasına alındığından, 
ortaöğretim öğretmenlerinin müktesep haklarını dü
zenleyen geçici 1 inci maddeye gerek kalmamıştır. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler.1:, önerge kabul edil
miştir. 

Bu suretle, geçici 1 inci madde metinden çıkarıl
mıştır. 

Geçici 2 nci maddeyi, geçici 1 inci madde olarak 
okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce emeklilik ve istifa gibi sebepler-" 
le görevlerinden ayrılarak avukatlık ruhsatnamesi al
mış ve büro açmış olan, adlî, idarî, askerî yargı hâ
kim ve savcıları ile Anayasa Mahkemesi raportörleri 
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ve yüksek mahkeme üyeleri hakkında 14 üncü mad
denin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge vardır; önergeyi 

okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 1 inci 

maddesinin metinden çıkarılmasını, hükümet adına 
arz ve teklif ederim. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

Gerekçe : Tasarının 4 üncü maddesinde, Genel 
Kurulca kabul edilen değişiklik nedeniyle gereği kal
madığından geçici 1 inci maddenin metinden çıkarıl
ması için bu teklif verilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI DIZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Geçici I inci madde metinden çıkarılmıştır. 
Geçici 3 üncü maddeyi geçici 1 inci madde olarak 

okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce, 1136 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 11 inci maddesi hükmü uyarınca, avukatlık ve 
avukatlık stajıyla birleşmeyen ilköğretimde öğretmen
lik görevinde bulunulması sebebine dayanılarak; 

A) Yapmış oldukları stajın geçerli sayılmamasın
dan dolayı aynı Kamımın 72 nci maddesinin (b) ben
di uyarınca adları baro levhasından silinmiş bulunan
larla staj bitim belgesi almış oldukları halde aynı se
beple baro levhasına yazılma istemleri reddedilenler, 
levhaya yazılmalarına dair baro yönetim kurulu ka
rarları Adalet Bakanlığınca onaylanmayanlar veya ba
ro levhasına yazılmamış olanlar, başvurdukları tak
dirde ilköğretim öğretmenliği görevinden ayrılmış ol
maları ve başkaca engellerinin bulunmaması kaydıyla 
baro levhasına yazılırlar. Stajı geçersiz sayılması ge
rekenlerden ilköğretim öğretmenliği görevi sona ermiş 
veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce^ 
avukatlıkla birleşebilen başka bir işe geçmiş olanlar 
hakkında da, başkaca engeli yoksa baro levhasından 
silme işlemi yapılmaz, ilköğretim öğretmenliği devam 
edenlerin ise, stajı geçerli sayılır ancak, baro levhasın
dan kayıtları silinir. 

B) Adları staj listesinden silinmiş olanlar, başka
ca engelleri bulunmadığı takdirde bu Kanunun ya-
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yımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvurmaları 
halinde, yeniden staj listesine yazılırlar ve silme kara
rından önce yaptıkları staj geçerli sayılarak stajlarına 
devam ederler. Bunlardan adları staj listesinden silin
mesi gerekenler hakkında, başkaca engelleri yoksa sil
me işlemi yapılmaz. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1136 
sayılı Avukatlık Kanununun 11 inci maddesi hükmü 
uyarınca, avukatlık ve avukatlık stajıyla birleşmeyen 
diğer işlerde bulunulması sebebine dayanılarak, yap
mış oldukları stajın geçerli sayılmamasından dolayı 
aynı Kanunun 72 nci maddesinin (b) bendi uyarınca 
adları baro levhasından silinmiş bulunanlarla staj bi
tim belgesi almış oldukları halde aynı sebeple baro-
levhasına yazılma istemleri reddedilenler, levhaya ya
zılmalarına dair baro yönetim kurulu kararlan Ada
let Bakanlığınca onaylanmayanlar veya baro levhası
na yazılmamış olanlar, başvurdukları takdirde avukat
lıkla birleşmeyen işlerinden ayrılmış olmaları ve baş
kaca engellerin bulunmaması kaydıyla baro levhasına 
yazılırlar. Bu şekilde avukatlık stajı yaptıktan sonra 
baro levhasına yazılmış bulunanların da avukatlıkla 
birleşmeyen bir işle uğraşmamaları ve başkaca engel
leri bulunmaması şartıyla kayıtları silinmez. Adları 
staj listesinden silinenler, avukatlıkla birleşmeyen iş
lerinden ayrılmış oldukları ve başkaca engelleri bulun
madığı takdirde bu Kanunun yayımı tarihinden itiba
ren üç ay içerisinde başvurmaları halinde, yeniden staj 
listesine yazılırlar ve silme kararından önce yaptıkları 
staj geçerli sayılarak stajlarına devam ederler. Bun
lardan adları staj listesinden silinmesi gerekenler hak
kında başkaca engelleri yoksa silme işlemi yapılmaz. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce avu
katlıkla bağdaşmayan bir işle uğraştıkları sırada avu
katlık stajını yapan veya yapmakta bulunanlar hak
kında; 

a) Cezaî takibat yapılmaz, 
b) Daha önce .başlamış olan takibatlar durdu

rulur. 
Hükmolunan cezalar ceza mahkûmiyetlerinin so

nuçlarım da kapsamak üzere affedilmiştir. 
Bu suretle cezaları bütün sonuçlarıyla affedilmiş-

olan avukat ve avukat stajiyerleri hakkında, bu mahkû
miyetlerine dayanılarak Avukatlık Kanununun, avukat
lığa kabul edilmemeye ve ruhsatnameleri geri alınmak 
suretiyle iptal ve adları bir daha yazılmamak üzere 
levhadan silinmeye dair hükümleri uygulanmaz. 

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

rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1136 sayılı Avukatlık 'Kanu

nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
nın, geçidi >1 inci maddesinin ibirinci fıkrasının (A) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini, hükümet 
adına arz ve .teklif ederim. 

M. Necat Eklem 
Adalet Balkanı 

A) Yapmış oldukları stajın geçerli sayılmama
sından dolayı aynı kanunun 72 nci maddesinin >(b) 
bendi uyarınca adları baro levhasından silinmiş 'bu
lunanlarla staj bitim belgesi almış oldukları halde 
aynı sebeple baro levhasına yazılıma istemleri redde
dilenler, levhaya yazulmalarına dair baro yönetim ku
rulu kararları Adalet Bakanlığınca onaylanmayanlar 
veya baro levhasına 'yazılmamış olanlar, 'başvurduk
ları takdirde başkaca engellerinin 'bulunmaması 'kay
dıyla baro levhasına yazılırlar ve avukatlık yapabi
lirler. 

IBAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 

ADAUET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DÎZ-
DAROĞUU (Antalya) —Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Geçici 1 inci maddeyi, kabul edilen önerge ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Et
meyenler... Geçici 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi, geçici 2 nci madde ola
rak okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra yapılacak ilk baro genel ku
rul toplantısı, Kanunun yayımını izleyen ikinci yı
lın elcim ayının ilk haftası içinde yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Geçici .2 nci madde kabul edil
miştir. 

Geçici 5 inci maddeyi, geçici 3 üncü madde 
olarak okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte, 'baro disiplin kurulu üyesi olan
lar ile baro ve Birlik Denetleme Kurulu üyesi bulu
nanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 
yönetim kurulu seçimllerinin yapılacağı ilk genel ku
rul toplantısına kadar görevlerine devam ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul ©demler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde ilavesiyle ilgili iki önerge vardır, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 393 sıra sayılı Kanun Tasa

rısına aşağıdaki geçici 4 üncü maddenin eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Yağanoğlu 
Adana 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Fazıl Osman Yöney 
İstanbul 

İsmet Eırgül 
Kırşehir 

Nevzat Bıyıklı 
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Geçici Madde 4. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce, Siyasal Bilgiler Okulu veya Fakülte
sinden mezun olup da e'ksik kalan derslerden hukuk 
fakültesinde sınav vermiş olanlar, bu Kanunun uy
gulanmasında Hukuk Fakültesii mezunu •sayılırlar. 

Gerekçe : 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici i8 inci maddesi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 7 
Temmuz 1969 tarihine kadar, Siyasal Bilgiler Oku
lu veya Fakültesinden mezun olup da e'ksik kalan 
derslerden Hukuk Fakültesinde sınav vermiş olanla
rı bu Kanununun uygulanmasında hukuk fakültesi 
mezunu saymıştır. Bu tarihten sonra da, Siyasal Bil
giler Fakültesinden mezun olup eksik kalan dersler
den Hukuk Fakültesinde sınav vermiş olanlar bulun
maktadır. Bu durumda olanların, geçici 8 inci mad
deden yararlandırılması eşitlik ilkesine aykırı düş

mektedir. Bu eşitsizliği gdermek amacıyla Kanuna 
yeni bir geçici madde eklenerek, bu gibiler bu 
Kanunun uygulanmasında Hukuk Fakültesi mezunu 
sayılmaktadırlar. 

BAŞKAN — Her iki önerge aynı mahiyette bu
lunmaktadır. 

önergeye komisyon katılıyor mu?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI DİZ-

DAROĞLU (Antalya) — Komisyonumuzda bu hu
sus, daha önce, uzun uzun müzakere edilmiştir. Bu 
nedenle katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Siyasal bilgiler okulu veya şimdiki adıyla Si
yasal Bilgiler Fakültesi mezunlarına, hukuk fakültesi 
fark imtihanlarını vermek suretiyle, hukuk diploması 
verilmektedir. Bu kişilere kanunen bu hak tanınmıştır; 
yani 18 dersten oluşan hukuk fakültesi fark imtihan
larını veren ve hukuk fakültesi diploması alan genç
leri biz hâkim yapmaktayız. Kendilerine hâkimlik 
hakkını tanıdığımız kişilere, avukatlık hakkını tanı
mamak eşitsizlik yaratır. Hükümetin getirdiği tasarıda, 
bu eşitsizliği ortadan kaldıracak bir madde vardı; bu 
nedenle önergeye hükümet olarak katılıyoruz. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Efendim, iktisat 
fakültesi mezunlarına da verelim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — önergem üze
rinde söz istiyorum efendm. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — önerge üzerinde 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Altuğ'a şu bakımdan söz 
veremiyorum; komisyon önergeye katılmadığı için bu 
geçici madde teklifi üzerinde müzakere açamıyoruz. 
Ancak, önergede imzası olan arkadaşa söz vereceğiz, 
Sayın Altuğ'un önergede imzası bulunmadığı için 
kendilerine söz veremiyorum. 

Buyurun Sayın Aydemir. 
ALİ BpZER (Ankara) — Sayın Başkan, sual sor

mama müsaade eder misiniz?. 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, madde üzerinde müzakere açılmasını gere
kir. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon iştirak ettiği 
takdirde, komisyonun malı oluyor; komisyon öner
geye iştirak etmediği için, komisyonun malı olmayan 
bir konuyu müzakereye açamıyoruz; çünkü müzake
re ettiğimiz konu komisyon raporudur. 

Buyurun Sayın Aydemir. 
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HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka
nım, pek muhterem üyeler; Avukatlık Kanun Tasarı
sında hükümet tarafından bir 30 uncu madde tes
pit edilmiş ve öngörülmüş. 30 uncu maddede, siya
sal bilgiler fakültesi veya siyasal bilgiler okulundan 
mezun olup da, 1969 yılından 1986 yılma kadar hu
kuk fakültesi fark imtihanını vermiş olanlara, Avu
katlık Kanununun uygulanmasında, hukuk fakültesi 
mezunu sayılmalarını derpiş etmiş, öngörmüş. Hükü
metin, Avukatlık Kanun Tasarısında teklif etmiş ol
duğu 30 uncu madde, Adalet Komisyonunda adı 
geçen kanun tasarısından tamamen çıkartılmıştır. 

Şimdi, hükümetçe- uygun görülerek getirilmiş olan 
bu tasarıda, tamamen adalet, hakkaniyet ve eşitlik 
ilkesine uygun bir düzenleme yapılmıştır. Daha ev
vel, yani 1969 yılında Avukatlık Kanunu kalbul 
edildiği zaman, 1136 sayılı Kanuna geçici 8 inci mad
de eklenerek, aynı şekilde 1969 yılma kadar hukuk 
fakültesi fark imtihanlarını vermiş olan Siyasal Bil
giler Fakültesi, mezunlarına, aynı şekilde, Avukatlık 
Kanununun uygulamasında, hukuk fakültesi mezun
larına verdiği hakları vermiştir. 

ÖZDEMİR PEHLİVANOĞLU (İzmir) — Aynı 
tahsili yapması lazım. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Şimdi, 
1969 yılından 1986 yılına kadar geçen süre içerisin
de, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olup da, hu
kuk fakültesi fark imtihanlarını vermiş, dolayısıyla 
aynı zamanda hukuk fakültesi diploması almış olan
lara, yani içinde bulunduğumuz tarihe kadar, fark 
imtihanlarını vererek aynı zamanda hukuk fakültesi 
mezunu olanlara, Avukatlık Kanununun uygulanma
sında, hukuk fakültesi mezunu hakkının verilmesini 
öngörüyor. 

Hükümet bunu, Anayasanın adalet ve eşitlik il
kelerine uygun olarak görmüş ve kanun tasarısıyla bu 
teklifi getirmiş. Gönül isterdi ki, hukuk fakültesi me
zunu olan, ilanihaye Avukatlık Kanunundan istifade 
etsin; ama biz onu da getirmedik, sadece hükümetin 
öngördüğü bir tasarıyı adalet ilkelerine tamamen uy
gun gördüğümüz için, yine muvakkat bir maddeyle, 
bu tarihe kadar hukuk fakültesi fark imtihanlarını 
vermiş olanlara - bundan sonra verenlere asla - bu 
hakkın verilmesini öngördük ve bunu Meclisimizin 
yüksek takdirlerine arz ediyoruz. 

Hürmetlerimi arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeye komisyon katılmıyor, hükümet katılı

yor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
YILMAZ ALTUĞ (SiVas) — Sorum var efendim. 
BAŞKAN — Bu safihada soru sorulamaz efen

dim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Yeni bir 

madde Sayın Başkan... 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Bu itibarla, kalbul edilen bu önerge, geçici madde 
olarak tasarıya ilave edilmiştir. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Eşitsizlik oldu efen
dim, eskiden iktisat fakültesi mezunlarınada bu hak 
tanınmıştı, şimdi bunlara vermiyoruz. 

ÖZDEMİR PEHLİVANOĞLU (İzmir) — Bir 
önergem var, iktisat fakültesi mezunlarına, mühen
dislere de bu hakkı verelim. 

AHMET SIRRI ÖZTÜRK (Adıyaman) — Bütün 
mesleklere bu hakkı verelim. 

BAŞKAN — 31 inci maddeyi 30 uncu madde ola
rak okutuyorum: 

MADDE 30. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi 31 inci madde olarak okutuyo
rum: 

MADDE 31. — Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1136 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakere
leri tamamlanmıştır. 

Kanun tasarısının lehinde ve aleyhinde, oylarım 
bu istikamette belirtecek sayın üye?.. 

HASAN ALTAY (Samsun) — Aleyhinde söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altay. 
HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; dün burada SHP Grubu adına 
yaptığım konuşmada, tasarıyı olumlu bulduğumu be
lirtmiştim; ancak, yapılan birçok müdahalelerle sis
tem zedelenmiş, metin Avukatlık Yasası olmaktan 
çıkmış, âdeta öğretmenlere ve diğer bazı meslek 
mensuplarına da özlük hakları sağlar nitelik ka
zanmıştır. 
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Yüce Meclis çalışmalarının başından beri, her 
nedense, Adalet ve Anayasa komisyonlarının çalış
malarına sürekli müdahaleler yapılmakta, bu komis
yonların, ihtisas komisyonu olduğu âdeta benimsen-
memekte ve çeşitli müdahalelerle, adaleti, yargı erkini 
zedeleyici durumlar yaratılmaktadır. Çıkarılan bir
çok yasa da, Adalet ve Anayasa komisyonlarının' dü
şünce ve görüşleri dikkate alınmadığından, eksik 
ve yanlış çıkmaktadır. Bu itibarla, bu yasa da ama
cından saptırılmıştır. Bu yasaya bu nedenle olumsuz 
oy vereceğimi açıklar, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır; milletimize hayırlı ve uğur
lu olsun. 

Sayın Bakan, teşekkür sadedinde söz istiyorsu
nuz, buyurun efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM 
(Mardin) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ka
bul buyurduğunuz Avukatlık Kanunu Tadil Tasarısı 
dolayısıyla, şükranlarımı arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Avukatlık mesleği, yargının ayrılmaz bir cüzüdür; 
avukatsız yahut savunmasız yargı düşünülemez. Ka
nunlaşan bu metinle avukatlık mesleğinin daha da 
güçleneceğine ve yargıya daha iyi bir şekilde hizmet 
edeceğine inanıyorum. 

Bu vesileyle, kabul edilen son önerge dolayısıyla 
bir hususa açıklık getirmek istiyorum. Siyasal Bilgi
ler Fakültesi mezunlarının avukatlık yapabilmelerine 
imkân veren önergenin müzakeresi esnasında, bazı ar
kadaşlarımız oturdukları yerden, «İktisat mezunları 
ve mühendislere de avukatlık yapma hakkının veril
mesi» tarzında beyanda bulundular. 

Bizim hükümet olarak görüşümüz şudur: Siyasal 
Bilgiler Fakültesi mezunu olup da, hukuk fakültesi 
fark imtihanını veren - ki, vaktiyle bu üç dört dersti, 
bugün onsekiz derse kadar çıkmıştır - gençleri, biz 
hâkim adayı olarak almakta ve bilahara hâkim yap
maktayız. Hâkimlik yapan bu gençler, dört sene son
ra avukatlık hakkını kazanmaktadırlar. Hukuk fakül
tesi mezunu addedilerek hâkim adaylığına kabul edi
len bir gence, dört sene hâkimlikten sonra avukat
lık hakkı tanımamak - lütfen kabul buyurun - eşitsiz
liktir, adaletsizliktir. 

Diğer meslek mensuplarına, yani iktisat veya bir 
başka fakülte mezunlarına hâkim olma hakkı tanın-
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mamıştır; tanımaydı, aynı savunmayı onlar için de 
yapardım. 

Saygıyla arz eder, şükranlarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. — Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve İzmir 

Milletvekili Süha Tanık'ın Sinema ve Video Kanu
nu Teklifi ve Adalet; Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(2/216) (S. Sayısı: 394) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasında yer alan, 
Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve İzmir Milletve
kili Süha Tanık'ın Sinema ve Video Kanunu Teklifi 
ve Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının müzakere
sine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum: Komisyon raporunun okunması
nı kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Rapor üzerinde söz isteyenleri' sırasıyla okuyo
rum : Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sa
yın Hilmi Biçer, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına Sayın Edip özgenç, Anavatan Partisi Gru
bu adına Sayın Nihat Akpak ve Sayın Süha Tanık. 

Şahısları adına söz isteyenler: Sayın Rüştü Şar-
dağ, Sayın Türkân Arıkan. 

Şimdi söz sırası, Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubu adına, Sayın Hilmi Biçer'dedir; buyurun Sa
yın Biçer. 

MDP GRUBU ADINA HİLMİ BİÇER (Sinop) -
— Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Sinema 
ve Video Eserleri Kanunu Teklifiyle ilgili olarak 
grubumun görüşlerini arz etmek üzere yüksek hu
zurlarınızdayım; bu vesileyle yüce heyeti saygıyla 
selamlıyorum. 

Teknolojik gelişmeler ilerledikçe, bunlara para
lel olarak, hukukî mevzuatta hergün birtakım boş
luklar meydana gelmekte ve yeni bir mevzuat getirme 
ihtiyacı belirmektedir. İşte bugün müzakeresi yapı
lan kanun teklifi de bu sebepten dolayı huzurlarınıza 
gelmiştir. 

Gerçekten büyük bir kitleyi oluşturduğuna inan
dığımız bu meslek mensupları, bugüne kadar kader
lerine terk edilmiş, başıboş bırakılmış; ama buna 
rağmen, onlardan, memleketimizi ve kültür seviyemi-

(1) 394 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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zi temsil edici eserler vermeleri beklenmiş; sadece, 
onların hareketleri, yapabildiği ölçüde, denetlenmek 
istenmiştir. Bu kanun teklifinin çıkması halinde 
Türk sineması nefes alacaktır. Bugüne kadar başı
boş bırakılan sinema, bu sahada, artık Türk örf ve 
âdetini ve ahlakını bozacak derecede faaliyete yö
nelmek üzere iken, teşebbüse geçilmiştir. Hemen 
her gün, gizli veya alenî, gayrî ahlakî film veya video 
kasetlerine memleketin hemen her yerinde rastla
mak mümkündür. Nitekim, meslek mensuplarının 
bizlere yazdıkları mektuplarda da bu acı durum or
taya çıkmaktadır. Sinemanın, bütün dünyanın ka
bul ettiği en etken iletişim araçlarının başında geldiği 
şüphesizdir. Hatta, zengin ve fakirin, * bir ölçüde en 
köklü eğlence kaynağı sinemadır; videoculuk da bu
nun önemli kollarından biridir. Sinemacılık, Türk 
kültür seviyesini yükselttiği gibi, turizme ve ileri 
dereceye gittiğinde de ihracatımıza kaynak olacak 
durumdadır. 

Konunun bu kadar önemli olduğunu belirttikten 
sonra, teklifin esasıyla ilgili görüşlerimi arz etmek 
istiyorum. Teklifin tasarı olarak gelmesi çok daha 
isalbetli ve faydalı olurdu. Zira, tasarı olarak gelmiş 
olsa idi, hükümet bu sahadaki mevzuat ve boşlukları 
yeterli ölçüde inceletir ve tasarıyı, tekerrüre meydan 
vermeden yüce Meclise sevk ederdi. Esasen, bu saha
da 5.2.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eser
leri Kanunu vardır. Kanunu tetkik ettiğimizde, bu 
teklif ile getirilmek istenen konunun, kanun metnin
de mevcut olduğu görülmektedir. Mesela, 1 inci 
maddenin (b) bendinde fikir ve sanat eserleri sayılmış, 
4 numaralı fıkra ile de, sinema eserleri bu kategori
ye dahil edilmiştir. 6 ncı maddede televizyondan 
bahsedilmiş; 41 inci madde ile, plak, video kasetleri 
ve ses kasetlerinin umumî mahallerde kullanılması 
hükme bağlanmıştır. Yani bu husustaki çalışmalar bir 
şekle tâbi tutulmuştur. Ayrıca 42 nci madde ile, 
meslek-birliklerinin kurulması da sağlanmıştır. Yu
karıda arz ettiğim gibi - -büyük gelişmeye rağmen -
kanunun, ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu görül
mektedir. O halde, yapılacak şey, bu kanundaki boş
lukları doldurmak veya yeniden tedvin etmektir. 

Birçok mevzuatımızda bir kavram kargaşası var
dır. Bir konuyu birkaç kanunda bulmak her zaman 
mümkün olduğu gibi bir kanunun başka bit ka
nunla ilga edildiği de görülmektedir. Nitekim, Polis 
Vazife ve Selahiyetleri Kanununun 6 ncı maddesi 
de, bu kanunun 13 üncü maddesi ile ilga edilmiştir. 
Gerçekten, madde bu kanunla ilgilidir; ancak ilga 

edilecek yerin burası olduğunu kabul etmek, Jcanun 
tekniğine aykırıdır. 

Görülüyor ki, ortada karışıklıklar vardır ve böy
le olunca, hem tatbikatçı, hem de ilgililer sıkıntı 
çekmekte, zaman zaman da çelişkilere düşülmekte-
dir. Yüce Meclise sevk olunan tasarı ve tekliflerin, 
iyi bir süzgeçten geçrilmesine, kanun yapma tekniği
ne riayet edilmesine dikkat etmeye hepimiz mecbu
ruz. Mevzuatın basitleştirilmesi, konuların dağıtıl-
masıyla değil, toplanmasıyla mümkündür. 

Bakınız,' bu konuyla ilgili, bu anda meriyette kaç 
tane kanun vardır; benim tespit edebildiğim kada
rıyla, 3122 sayılı, 1937 tarihli öğretici ve Teknik 
Filmler Hakkında Kanun ve tüzük, Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kanunu, Türkiye'de Başka Dillerde 
yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun, değişiklikleriyle 
birlikte Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 2813 sayılı 
Telsiz Kanunu, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu... 
Bu saydığım kanunların her birinin içinde, bu konu
larla ilgili birçok maddeler vardır; ama bu maddeler 
ne bu kanunla ilga edilmiş, ne de bu kanunda atıf 
yapılmıştır. 

İktidar partisinin bu sahadaki reformist hareket
lerine katılmamak mümkün değildir; ama, arz ettiğim 
şekillerde, bu görüşlerin tersine durumlar da yaratıl
maktadır. Bu, acelecilikten ileri gelmektedir. 

Bizlere gelen birtakım müracaatlarda, bu kanuna 
müzik eserlerinin de dahil edilmesinin istendiği gö
rülmektedir. Biraz önce bahsettiğim Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanununun 1 inci maddesinde, sinema sayıl
dığı gibi, müzik eserleri de sayılmaktadır. O halde, 
sinemayı bu kanuna dahil ettiğimize göre, müzik eser
lerinin dahil edilmemesi büyük haksızlık olacaktır. 

ilgililerle yaptığımız temasta, teklifin esasının, gö
rüntüye dayalı dallardaki çalışmaları düzenlemek ol
duğunu; oysaki, müzik eserlerinin, daha ziyade kula
ğa hitap ettiğini ve bu hususu, yukarıda bahsettiğim 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunuyla daha detaylı dü
zenlediklerini bildirmişlerdir. 

Kanaatimce - biraz önce izah ettiğim gibi sinema 
da bu kanunla düzenlenmiş; ama yeniden ve daha 
detaylı olarak düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur. O 
halde, müzik eserlerinin de bu kanuna dahil edil
mesiyle, adalet sağlanmış olacaktır. Eğer, daha detaylı 
olarak korunmaları isteniyorsa, bunları da mutlaka 
dahil etmek gerekir. 

Genelde söylemek gerekirse, bundan sonra, bu 
sahada hizmet verenlerin kendi kendilerini kalkındır
maları veya geçim endişelerini ortadan kaldıracak ted-
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birlerin alınmış olduğunu görmüş olmaları ferahlık 
yaratacaktır. Böyle olunca da kazanma hırs ve kor
kusu bir ölçüde ortadan kalkacak ve gerçek sanatlarını 
sergileme imkânı bulacaklardır. Temennimiz, bu ca
mianın, bundan sonra, Türk Milletini layıkı veçhile 
temsil etmesi ve örnek eserler vermesidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1983 Mecli
sinden çıkan kanun teklif ve tasaıriarının birtakım 
özellikleri vardır; bunlardan 'bir tanesi de, hemen 
her kanun ile 'birkaç yönetmeliğin gelmesi ve her 
kanunda yeni bir fonun kurulmuş olmasıdır. 

Nitekim, bu Kanunun 6 nci maddesinde, denet
leme kurulunun malî halklarıyla, diğer hususları içe
ren bir yönetmelik; 7 nci maddesiyle, dağıtım ve 
gösterim için başka 'bir yönetmelik ve fonda biri
kecek paraların sarfı için de 'başka bir yönetmelik 
çıkarılması öngörülüyor. 'Yönetmelikler, mevzuatı 
elastikî hale getiriyor ve böylece, kesin hükümler ol
madığı için, tatbikatta sapmalar, kaymalar göriilü-
yor; 'bu da, suiistimaller için açık 'bir kapı görünü
mü veriyor. 

Bariz vasıflardan birisi de -yukarıda da arz etti
ğim gibi- fon meselesidir. Burada da, teklifin 10 un
cu mıaddesiylle, sinema sanayiinin gelişmesine katkı
da 'bulunmak, sinema çalışanlarını desteklemek ve ül
kenin tanıtılmasını sağlamak amacıyla, bakanlık em
rinde «Sinema Destekleme Fonu» kurulmaktadır. 

Bundan evvelki pek çok hususlarda da ifade et
tiğimiz gibi, fon bir kaynak olarak, hiç şüphesiz 
ki, faydalıdır; ama fonun tatbikatında 'büyük suiisti
mallerin olacağını ve hükümetlerin bir derdi haline 
geleceğini nazara almak lazımdır. 

Bu fonun murakabesi, Yüksek Denetleme 'Kuru
luna tevdi olunmuştur. Sayıştay denetiminin dışında 
tutulması doğru değildir. Yüksek Denetleme Kuru
lunun imkân ve faaliyet sahası da dikkate alınırsa, 
murakabe sisteminin zayıf olacağı görülecektir. Bu 
yönüyle, başlangıçta, fon üzerinde ve özellikle da
ğıtımında kesin hükümlerin getirilmesi ve tedbirlerin 
alınması faydalı olur. 

Kanun teklifiyle, uygulamayı disipline edebilmek 
için, birtakım cezaî müeyyideler de getirilmiştir; an
cak, bu cezalarda bir kıstas yoktur, objektif ölçüler
den uzaktır. Mesela; bandrollerden 200 lira, 500 lira 
civarında bir vergi alınacağı ifade ediliyor; ama bu 
miktarların neye göre ıtespiit edildiği ıbeli değildir; 
memleketimizdeki enflasyonist duruma göre, bu mik
tarlar iki sene sonra sembolik bir duruma düşebilir. 
Bakanlar Kurulu kararıyla 'beş misline, kadar antırı-
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labileoeğinden ve yönetmeliklerde hüküm getirilece
ğinden bahsedilmesi de sakattır; bunlara kesin bir hü
küm getirmek gayet kolaydır. «Bandrolün yüzde 5'ıi 
nispetinde harç alınır» denilirse, bu bir katsayı me
selesi olur ve her sene kendiliğinden yükselir; böy
lece bu konu da telafi edilmiş olur. 

Ayrıca, cezalara bir de itiraz süresi konusu var. 
Sayın Başkanım, muhterem miilletvekiılleri; cezala

ra itiraz süresi 7 gün olarak belirlenmiş. Bu ölçü ne
reden alındı? İdarî mahkemelere itiraz edildiğine gö
re, idarî mahkemedeki itiraz sistemine uygun bir sis
temin getirilmesi lazımdı. Aslında 7 günlük süre pek 
azdır. Tebligat yapidı, yapılmadı münakaşası yapılır
ken 7 gün dolar. Onun için, bu sürenin de -asgarî 
ölçüde- idarî mahkemelerdeki asgarî süre olan 15 
güne çıkarılmasında, gerçekten 'büyük yarar vardır. 
Bu konuda bir önerge vermeyi düşünüyorum; des
tekleneceğini umarım. 

ıBu Kanun teklifiyle meslek mensuplarının durum
larının, büyük çapta düzene ısokulmuş olacağını dü
şünüyoruz. 'Burada bürokratik muamelelerin, hiç şüp
hesiz, artacağı muhakkaktır. Bugüne kadar bunılarla 
ilgili görevi yapan Kültür ve Turizm 'Bakanlığına 
bağlı bir sinema dairesi var. Şimdi, bu kuruluştan 
sonra, sinema dairesi gerçekten çok sembolik olacak
tır. O halde, bu kadar çok faaliyetleri üslenecek, ba
ğımsız bir sinema ve video genel müdürlüğü gibi 
bir kuruluşun ortaya çıkmasında büyük zaruret var
dır; hatta bu Kanun ile birlikte, bu kuruluşun da 
getirilmesinde kanaatimce yarar vardır. Kanun tek
lifinde bu hususlar nazarı itibara alınırsa, 'kısa za
man içinde bu ihtiyacın giderilmesi için yeni bir de
ğişikliğe de meydan kalmaz. 

Ayrıca, her ımeslek grubu üyelerinin ortak çıkar
larını koruyacak ve mevzuatın öngördüğü usuller da
hilinde malî haklarını takip edecek meslekî birlikler 
kurulmaktadır. Şimdi burada, sinema ve -eğer mü
zik eserleri de ilave edilecekse- müzik eserleri veya 
videocular bir ımeslek grubu olarak kabul ediliyor 
ise, bunların çıkarlarını ve haklarını korumak üzere 
bir kuruluşun bu Kanunda yer almasında kanaatim
ce zaruret vardır,; 42 nci maddedeki fikir ve sanat 
eserleri hakkındaki kuruluş, zannediyorum tatmin 
etmez. Nitekim, hiç değilse, sözünü ettiğimiz Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanununun 42 nci maddesine atıf 
yapılmak suretiyle, bu boşluğun doldurulması müm
kündür. 

'Maddelerin müzakeresi sırasında üzerinde durdu
ğumuz maddeleri tekrar izah etmek hakkımızı mah-
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fuz tutuyoruz. Durumu yüce Meclisin (takdirlerine 
saygı l e sunar, kanunumuzun -çıktığı takdirde- mem
leketimize, milletimize ve ilgililerine hayırlı ve uğur
lu olmasını dikir, tekrar saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Biçer. 
SosyaMemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Edip özgenç, 'buyurun, (1SSH1P sıralaruDdan aılkışılar) 
SHP GRUBU ADINA EDİP ÖZGENÇ (İçel) — 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 394 sıra sa
yılı Sinema ve Video Eserleri Kanunu Teklifi ile il
gili olarak Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
görüşlerimi arz etmek için söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi saygı ile selamlarım. 

Muhterem milletvekilleri, ülkemizde sinema ala
nında çalışanlarla, film yapımcıları ve bu konu ile il
gisi olanlar, Türk sinemasının çağdaş sanat seviyesine 
ulaştırılması için, Türk toplumunun eğitim, kültür, 
sanat ve teknik düzeyinin yükseltilmesine sinema sa
natı ile katkıda bulunmasını temin etmek üzere, yıl
lardan beri mevcut sorunlarına sahip çıkacak devlet 
teşkilatı içinde bir kuruluşun özlemini çekmiştir. 

Değerli basınımız, magazin sayfaları ile sinema ala
nına çok büyük yer vermiş olmasına rağmen, ne yazık 
ki, yıllarca, sinema sanatının sorunlarını pek dile ge
tirmemiştir. Oysaki, halkımız, Türk sinemasını çok 
sevmektedir ve ona karşı büyük bir ilgi duymaktadır. 
TRT'ye gelen talepler bunu çok açık ve belirgin bir 
şekilde ifade etmektedir. Vaktiyle televizyonda göste
rilen Küçük Ağa, Üç İstanbul, Acımak ve nice değer
li program ve filmler, Türk toplumunun büyük be
ğenilerini kazanmış ve toplumumuzu duygulandırmış-
tır. Bu nedenle, 100 kişiden 85*i TRT'den Türk filmi 
istemektedir. 

Oysaki, bugün, halkın sevgi ve desteğinden başka 
hiçbir dayanağı olmayan Türk sineması, bugün çok 

.önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığı için, devlet 
himayesi görmeden yaşayacak gücü kalmamıştır. Yıl
lardır kendi hamuru ile yoğrulan sinema sanayii, sa
dece ilgisizlikten dolayı çökmek üzeredir. Sinema sa
natı, devlet himayesi isterken, sadece para ve kredi 
istememekte; bu yolda, sinema alanında çalışanların 
haklarının korunması ve bu sanata sahip çıkılmasını 
istemektedir. 

Günümüzde film çlışmaları ve filmlerin üniversite 
düzeninde, toplumda, film dünyasında, bilim ve sanat 
yönünden önemi açıktır. Sinemayı, geleneksel sanat
ların çağdaş yorumu olarak tanımlıyoruz; Kafka'nın 
kullandığı deyim ile, geleneksel sanatların değişimidir. 
Geleneksel sanatlar deyince, edebiyat, roman, hikâye, 

eleştiri, bale, resim, dans, müzik, tiyatro işin içerisine 
girer; bunların günümüzdeki değişimi, ekran, yani si
nemadır. Sinema; kapsamı, uygulaması, etkileri, eleş
tirileri, ekolleri ve teorisi ile ciddî bir sanat ve bilim 
dalı olma durumundadır. 

Aslında, film ve sözünü ettiğimiz geleneksel sanat
lar iç içedir; birbirine girer ve taşarlar. Tiyatro gibi, 
film seyircisi önünde görsel, sözlü ve konuşmalıdır. 
Bale gibi, yoğunlukla hareket ve müziğe dayanır. Ro
man gibi, birbiriyle ilişkiler ve açmazlarda olan ka
rakterlerin öyküsünü yansıtır. Resim gibi, çok boyut
ludur; ışık, gölge ve renkten oluşur ve bunlara ila
veten, benzersiz alanı ve karakteristiği vardır. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de sinemanın 
sanat olmamasının en önemli nedeni, endüstri haline 
dönüşmemesinden kaynaklanmaktadır. Sinemanın alt
yapısı olan laboratuvar, plato, teknolojik araç gereç, 
stüdyo vesaire gibi, sinemayı sinema yapacak öğeler 
en ilkel biçimde yapılagelmektedir. 

İşletme ve dağıtım, sinema ile uzaktan yakından il
gisi olmayan, buna sadece ticarî bir kazanç olarak ba
kan, kültürsüz ve cahil insanlar tarafıodan yapılmak
tadır. Prodüktörler, en ufak bir sanat kaygısı olma
yan, en çabuk ve ne kadar çok para kazanırım diyen, 
asıl meslekleri ya terzi, ya manifaturacı, ya da toprak 
ağası olup da, İstanbul'da artislerle nasıl ilişki kurabi
lirim diye film yapan insanlardan oluşmaktadır. Yö
netmenler, tesadüfen sinema mesleğini seçmiş kişiler
dir. Oysa, sanatçı, doğuştan sanatçıdır. Hiçbir eğitim 
ve öğretim görmeden, el yordamı ile yaptıkları film
ler, zaif, nahif ve ilkel olmaktadır. Yıllardır, seyirciyi 
aptal yerine koyan bir şablon oluşturulmuştur; bu 
şablon içinde hangi yönetmen film yaparsa yapsın, 
birbirinin aynıdır. İşte, Yeşilçam olgusu bu şablon üs
tüne inşa edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bu konu, yıllardır Tür
kiye Büyük Millet Meclisince hiç ele alınmamış, Türk 
sineması ve sanayii kolundan ekmek yiyen -binlerce 
kişiye, stüdyo ve setlere, sinema salonlarına, ülkemizin 
ve milletimizin geleneklerini dile getirmiş bu değerli 
sanata hiçbir olumlu gelişme sağlamamıştır. 

Bugün, televizyondan sonra, en etkin kitle haber
leşme aracı durumunda olan sinemaya, devletin hami 
olması, Türk sinemasına ve bu sanayi kolundan ge
çimini temin eden binlerce kişiye yardım elini uzat
ması şarttır. Aksi takdirde, tüm setler, stüdyolar ve 
sinema salonları, kapanarak, ülkemizin ve milletimizin 
geleneklerini, özelliklerini dile getiren ve yedinci sanat 
dalı olarak bilinen sinema sanatı ve endüstrisi tama
men çökecektir. 
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Muhterem arkadaşlarım, işte, bütün bu nedenler
le, orta gelirli halk kesiminin tek ucuz eğlence vası
tası olan sinemayı yaşatmak için, grubumuz, şahsımın 
hazırlamış olduğu ve öncelikle sinema üzerinde adil ol
mayan Belediye Eğlence Vergisinin günün şartlarına 
ve gereklerine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin bir 
kanun teklifini ve bu teklifle beraber yüce Meclise, 
Türk sinemasının içinde bulunduğu kozmopolit du
rumdan çıkartacak Türk Sinema ve Video Kanunu 
Tekliflini sunduk; ancak, her zaman olduğu gibi, sa
yın ANAP iktidarı tarafından, ülke çıkarları için fev
kalade ehemmiyeti haiz diğer tekliflerimizde oldu
ğu gibi, bu teklifimiz de üzüntü ile ve sebebini an
layamadığım tutum ve davranışları yüzünden, hiçbir 
şekilde incelemeye tabii tutulmayarak, görüşmekte ol
duğumuz ikamın teklifi ile birleştirilmiş olduğu da 
ifade edilmiş olmasına rağmen - kanaatime göre - b"r 
aldatmacaya tabi tutularak, komisyonca ANAP'lı 
Sayın Süha Tanık ve Nihat Akpalk arkadaşlarımı
zın teklifleri başından sonuna kadar esas alınmıştır. 

Bu tekliflerimizin komisyonda görüşülmesi sıra
sında, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Taşçıoğ-
lu, bu yasa teklifinin sinema ve video eserlerinin ko
runmasına ilişkin olduğunu; bakanlıkça ayrıca bir 
sinema kanununun hazırlanmasının düşünüldüğünü 
ifade ettiler. 

Muhterem milletvekilleri, bu düşünüş tarzı hem 
bürokrasiyi artırıcı ve hem de 5846 sayilı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanununa aykırı olduğu gibi, Türk 
sinema sanatına da pek faydalı bir yaklaşım temin 
etmeyecektir. Bu konuyla ilgili düşüneoni aşağıda 
sunarken, bu tutum ve davranışın Türik sinema sana
tıma, endüstrisine ve çalışanlarına çağdaş hiçbir yak
laşım temin etmeyeceğini ifade ederek, bu davranışın 
sevap ve günahını yine bu iktidara bırakarak konuş
mamı sürdürmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, gerçekten bugün ülke
mizde, çığ gibi büyüyen bir video olayı vardır. Vi
deo, ülkemizde yeni bir teknik aşama olduğundan, 
şimdiye kadar hiçbir yasaya bağlanmamıştır. Bu 
konuya ilişkin, düzenleyici bir yasanın olmayışı, bu 

• alanda büyük istismar ve suiistimallere yol açmakta
dır ve dolayısıyla, sinema sanayii, buna bağlı olarak 
büyük zararlar içerisinde kalmaktadır, örneğin, ya
pımcının filimi sinemalarda vizyona girdiği an, video 
kaset korsanları tarafından kaçak olarak, telesine 
işlemiyle kasete alunarak, ve bu kasetlerden binlerce 
çoğaltılarak, yurdun her tarafına gönderilmekte, fil
min yapımcısı, daha kendi filminin dağıtımını yap-
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madan, kasetler, evlerde ve umuma açık yerlerde 
seyredilebiılmektedir. Bu durumda büyük bir haksız
lık yapılmış oluyor. Devlet, hak sahiplerinin bu hak
kını koruyamadığı gibi, çok büyük bir vergi kaybına 
da >uğraımaktadır.ı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 5846 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanununa bazı değişiklikler getiren 
ve 1.11.1983 tarih ve 2936 sayı ile kabul edilen ka
nunun bu konuda öngördüğü yönetmeliği hazırlaya-
madığı için, eser sahipleri, bu kanundan istifade ede
memiştir. Bu yönetmeliğin şimdiye kadar çıkarılama
mış olmasının mahiyetini de bir türlü anlamak 
mümkün değildir. 

Hazırlanmış bu kanun teklifi ile, sinemanın ko
runması ve video piyasasının düzenlenmesi amaçlan
mış ise de, üzülerek belirtmek isterim ki, bu yasa, 
çağdaş Türk sinemasının' gelişmesinde, kayda değer, 
önemli bir gelişme temin etmeyecektir. 

Video işletmeciliğinin düzenlenmesine ilişkin bö
lümleri ise, sadece ve sadece belli bazı sanayici ve 
tüccarı korumak amacına yöneldiğinden, ülke çapın
da hemen büyük bir halk kesimini ügilendiren, bin
lerce video kulüp sahiplerini ve video gösterimini 
menfî yönden etkiieyeeektk". Nitekim, tasarının sa
dece ve tek taraflı olarak, sinema işle'ticileriyle, ya
pımcıların ve ithalatçıların özel menfaatlerini koru
mak amacıyla hazırlandığı; fona aktarılan paraların 
da sadece bunlara kredi öılarak verileceğinıin belir
tilmesi, denetleme kurullarında bu kişilerin üye ola
rak bulunması, açıkça bu maksadı ortaya koymak
tadır. 

(Muhterem arkadaşlarım, bu tekliften anladığımı
za göre, Türk sinema sanatının korunması yerine, 
eserlerin korunması cihetine gidilmektedir. Eğer 
amaç, fikir ürünlerini korumak ise, her bir fikir 
ürününü ve eserini korumak için ayrı ayrı kanunlar 
yapmak, Türk hukuk sistemine uygun hir davranış 
olmadığı gibi, bürokrasiyi artırıcı mevzuat kargaşası
na sebep olacaktır. Bu düşünüş ile hareket edersek, 
o zaman da, diğer sanat eserlerini korumak için ayrı 
ayrı teklifler ve yasalar hazırllamaik zorunda kala
cağız. Nitekim, bu yasa hazırlanmaya başlar başla
maz, şimdi de müzik eserlerinin korunması ihtiyaa 
dile geldi. Bu konuya ilişkin birçok telgraf, mektup 
gönderilerek şöyle deniliyor: «Ses ve müzik alanın
da çalışan tüm sanatçıların ve eserlerinin korunaca
ğına inanıyoruz; bu alanda da tedbir alınız.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu ve bunun gibi bir
çok sanat dalı ve sanatçıları ayrı ayrı korunmaya 
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muhtaçtır. Coşkuyla ve büyük bir hazla dinlediği
miz, kültür mirasımız, klasik Türk sanat müziğimi; 
halkımızın ezgilerini dile getiren, doyumsuz güzellik
teki Türk halk müziği eserlerini ve sanatçılarını ko
runmaya değer göremeyecek miyiz? Herhalde bunu 
düşünmezsiniz. Eğer, sanat eserlerini koruma ama
cını bu şekilde sürdürmek istiyorsak, o zaman, mü
zik eserlerimi, bestecilerini, yapımcılarını ve sanat
kârlarını da koruyucu nitelikte, bu kanun tekldfiyle 
birlikte yorumlamamız gerekir. İşte bu nedenle, bu 
teklifin, komisyona iade edilerek, iftiharla, saygıyla, 
zevkle savunduğumuz, dinlediğimiz Türk müzik sa
natını ve sanatkârlarını da bu yasaya dahil etmemiz 
gerekir. Çünkü, geleneksel sanatın değişimi, sinema 
içinde bütünleşmiştir derken; müzik sanatı da, sine
manın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmelidir. 

Memleketimizde 1953 yıllından beri bütün fikir 
ve sanat eserlerini koruyan etkili bir kanun vardır; 
hatta, bu kanun, 1983 yılında değiştirilerek, sinema
yı ve videoyu da kapsamı içine almıştır. Halen mev
cut Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu yokmuşçasına 
hazırlanmış olan bu teklif, kendi içinde tezatlar gös
termekte, topluma büyük çıkarlar sağlamaktan uzak 
görünmektedir. Belki bu konuşmamızdan sayın film 
yapımcıları ve sinema sanayicileri üzülerek etkile
neceklerdir; ama unutulmamalıdiır iki, esas amaç, 
Türk sinemasının, bir endüstri ve ulusal bir sanat 
kolu olarak, çağdaş seviyede, teknik, ekonomik, kül
türel gelişmesini, yurt içinde ve dışında daha etk'n 
ve verimli şekilde tanıtarak, yayılmasını sağlamaktı. 
Sizler bunun böyle olmasını ve teklifin bu doğrul
tuda yapılmasını istediniz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu teklif, işin - üzüle
rek söylüyorum - yalnızca ticarî yönünü değerlendir
mektedir; bu tekliilf, inancıma göre bürokrasiyi, hu
kuk ve mevzuat kargaşasını çoğaltacaktır; bu teklif, 
Türk sinemasına somutsal yönden hiçbir şekilde yak-
flaşmayacaktır; bu teklif, kurulan denetleme kuruluy
la, hükümetin beğenmediği veya tenkit ettiği hiçbir 
eseri denetiminden geçirmeyecektir. Üzülerek söyle
yebilirim ki, denetleme kurulu, sansür heyeti gibi 
görev yapacaktır. Yargımın murakabesine kapalı 
oluşu da, kontrol ve murakabeye kapalı oluşu da 
üzüntümüzü bir nebze daha artırmaktadır. 

Bu teklifle kurulan fon, sadece hükümetin yan
daşlarına, belli bazı çevreye, büyük şirketlere kredi 
verme temayülünü getirmektedir ve üstelik kurulan 
fon, Sayıştayın, Muhasebei Umumiye Kanununun 
ve Devlet İhale Kanununun denetiminden kaçırıl-
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maktadır. Ayrıca, bu teklifte yer alan para cezala
rı, miktarları açısından, Türk Ceza Kanununun 19 
uncu maddesinde yer alan hükümleriyle bile teza-
ta düşmektedir. Bu teklifte, bir suç için İki kere ağır 
ceza getirilmektedir. Bu teklif, Fikir ve Sanat Eser
leri Kanununa tezat teşkil etmekte, Türkiye'nin ta
raf olduğu Bern Sözleşmesine de aykırı olmakta
dır. 

Bu yasa teklifinin bu şekliyle kanunlaşması ha
linde ortaya nasıl bir manzara çıkacaktır? Bildiğiniz 
gibi, telif hakkı, Batıda film başına 10 ilâ 20 bin 
dolardır. Bu fiyata satılabilecek filmleri ithal edebi
lecek şirket sayısı ise çok azdır. Bu nedenle, bin
lerce video şirketinin kapatılacağı muhakkaktır. Sırf 
hayatına renk katabilmek için taksitle video alan 
vatandaşımız, bu uygulamadan sonra, halen 250 ila 
300 lira vermek suretiyle seyrettiği bir kaseti, en 
az 3 bin lira vermeden seyredemeyecektir. Video şir
ketlerinin büyük bir bölümü - kapatılıp, iş, yine te
kellerin elinde kalacak ve büyük birkaç şirket daha 
fazla kâr edebilmek için Batının en kötü, en ucuz 
filmlerini getirme yolunu tercih edecektir; nitekim, 
daha önce yabancı film ithal edenlerin bugüne ka
dar gösterdiği örneklerde olduğu gibi. 

Diğer yandan, sinema filmlerinde çok belirli sa
yıda kopya basıldığı halde, binlerce kopyası bulu
nan video kasetlerinim kontrolünün, damgalanması
nın, bandroUanmasının ve her kopya için para öden
mesinin büyük bir bürokratik kargaşaya sebebiyet 
vereceği görülmektedir. Bu uygulama beraberin
de - kanaatimize göre - binlerce kulübün kapanma
sına ve buradan ekmek yiyen •onbinlerce insanın 
işsizlik kervanına katılmasuna, Türk parasının döviz 
olarak Batı ülkelerine akmasına, dar bütçeli video 
sahibi vatandaşların, video kaset fiyatlarınım anor
mal yükselmesi halinde bu imkândan mahrum kal
malarına, Türkiye'de üretime geçen video cihazı 
yapım firmalarınım bir süre sonra ürettikleri bu ci
hazların ellerinde kalmalarına ve piyasanın durgun
laşmasına ve bu nedenle fabrikalarınım kapasitelerini 
düşürmeye ve dolayısıyla işçi terikîsatına başvurma
larına sebebiyet verecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, video kulüplerinin zatı 
âlilerinize intikal ettirmek istedikleri bir konuyu, 
burada, sizlere sözlü olarak ve irticalen intikal etir-
meye çalışacağım. Bugün bir video gösterimi yapan 
bir video kulübünün, o video dağıtım müessesesiyle 
bir anaımaster video için anlaşmış olduğu miktar 100 
bin liradan aşağı değildir. Bunun yanında siz eğer bu 
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video kulüplerine, beli sayıda ikendi stüdyosunda ve 
kendi işyerlinde kiralanmak üzere, gösterici firmanın 
iznini almak ve bandrolünü yapıştırmak suretiyle, 
kopya çıkartma hakkını vermediğimiz takdirde, o 
video kulübünü kapanmaya mahkûm etmiş olacaksı
nız. Bu itibarla, şimdiden, video dağıtım müessese
leriyle video kulüpleri arasında, oldukça büyük mik
tarda ve çolk büyük nitelikte sürtüşmeler doğmakta
dır. Video dağıtım müesseseleri 'her bir anamaster 
video kaseti ve bir film için 100 bin lira isterken, 
bunun bir kopyası istendiği zaman, tekrar aym mik
tar üzerinden pıara istediği gi'bi, yanında, film çekim 
ücreti ve kaset miktarını da üzerine ilave etmek su
retiyle, örneğin bir kopya almak istediği zaman bir 
video kulüp 200 bin lira para ödeyecekse ve bir 
anamıaster kasetle işyerinde bunu kiralamaya çalışan 
video kulüplerinin hiçbir surette kâr kazanç temin 
edemeyeceği ortadadır. 

Bu kanunda, - anladığım kadarıyla, bilemiyorum, 
belki yanıldığım tarafları vardır, bunları arikıadaşıla-
rım eğer izah ederse çok memnun olurum - bu ko
nuda eğer bir düzeltme getirilmezse, Türk sinema 
sanayiini kurtaralım derken, şu anda mevcut, ekmek 
kapısı olan binlerce video kulübünü de, işyerleri
nin kapatılmasınla mahkûm etme gibi yanlış bir eği
lim ve teımiayül içerisine girmiş oluruz. 

Konuşmalarım bu kadar,' hepinizi saygı ve sevgiy
le selamlıyorum. {jAlkıışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özgenç. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Niıhat Ak-
pak, buyurun efendim. 

Sayın Süha Tanık'ı, şahısları adına yapılacak ko
nuşmalar arasına kaydediyoruz. Zira, içtüzüğün 73 . 
üncü maddesi, her gurup için birer üyeye konuş
ma hakkını tanımıştır. Danışma Kurulunun önerisi 
ve bunun MeclıMnizce kabul edilmesi halinde bu 
maddemin değişik şekilde uygulanması mümkün ola
biliyor; tatbikat da bu merkezde. Bu itibarla, Sayın 
Süha Tanıik'ı şahısları adına konuşacak milletvekil
leri 'arasına kaydetmiş bulunuyoruz. 

Buyursunlar Sayın Nliıhat Akpak. 
ANAP GRÖBU ADINA NİHAT AKPAK (Sa

karya) — Sayın Başkan, Yüce Meclislin değerli mil
letvekilleri; bugün, genç Türkiye Cumhuriyetinin 
kuruluşunun 62 nci, hatta 1986 itibariyle 63 üncü 
yılını idrak ettiğimiz bir dönem içinde, ihmal edi
len ve hiçbir .sekilide inzibatî tedbirlerden başka ko
rumaya alınmayan sinema ve dünyada yeni olan, 
Türkiye'ye de yeni girmiş olan videonun bir zaptıu-
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rapt altına alınması, • bunların teşvik edilmesiyle ala
kalı sinema ve video kanunu teklifi huzurlarınıza 
gelmiştir. 

Bu kanun teklifimin getirilişi, aşağıda izah edece
ğim nedenlerden dolayı, bugüne kadar birtakım in-
kıtalara uğramıştır. Bilindiği gibi, ülkemizde sinema
cılığın, yaklaşık 71 yıllık geçmişi vardır,. Türk sine
ması bugüne kadar bir kanunun özlemini çekmiştir. 
Konu ile ilgili olarak, denetimin dışında, mevzuat 
yönünden herhangi bir düzenleme yapılamamıştır. 
Dünyanın birçok ülkeleriyle birlikte, Amerika, hile, 
sinemayı bizden çok sonra tanımasına rağmen, bu 
alanda büyük bir gelişme sağlamıştır. Ülkemizde ise 
sinema gelişmemiş, çağın teknik yeniliklerinin geri
sinde kalmıştır, Yedinci "sanat dalı olarak kabul edi
len sinema, bugün birçok ülkede, devlet tarafından 
himaye altına alınmış; ülkemizde ise bir eğlence va
sıtası olarak görülmüştür. Halbuki sinema, kültür 
birikimi dediğimiz, bir toplumda var olan, gelenek 
halinde devam eden, her türlü duygu, düşünce, dil 
ve sanat unsurları, sınaî yayın tarzları denilen film, 
video ve benzeri araçlarla topluma aktarılmasıyla 
bir ülkenin kültür varlıklarımın korunması, yaşayan 
ve gelecek kuşaklara tanıtılması işidir. 

İnsanlar aldığı eğitim ve kazandığı kültürle sağ
lıklı düşünür ve karar verebilir. Çağımız insanının 
hem göze, hem kulağa hitap eden eğitim araçlarıyla 
daha çabuk bilgilendiği, iyi kullanıldığı takdirde bu 
araçların insan davranışlarıında olumlu sonuçlar ya
rattığı bilinen bir gerçektir. îşte, sinema ve videonun 
önemi de burada başlar. 

Milletlerin ve farklı toplumların kültürlerinin ak
tarıcısı, yayicısı olan sinema eserlerine, dünyanın 
ve insanlığın ortak dili de diyebiliriz. Bu ortak dil, 
İnsanları eğlendirirken düşündürmekte, hem düşün
dürüp hem eğitmektedir. Özetle, sinema, etkili bir 
eğitim ve öğretim aracıdır; kültür aktarıcısı ve kit
le habarıleşime aracıdır; turizmi geliştiren ve bir ül
keyi en iyi tanıtan yedinci sanat dalıdır. Ayrıca, ço
ğaltmaya yönelik bir sanat ve sanayi olması sebebiy
le, artık, ekranlarımıza ve videolarımıza kaynaklık 
etmektedir. O halde, endüstrisini kurmadan, sinema 
ve video eserleri sanatını yapmak ve yaşaltmak müm
kün değildir. 

ıSinema ve video eserleri, milletlerarası tanıtma 
ve propaganda da en güçlü yayın araçlarıdır. Ge
rek eğitim ve öğretim araçları oluşları, gerekse kül
türel turizme katkıları bakımından çok önemli bir 
yer tutmaktadırlar. Bu bakımdan, Türk sinema eser-
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leri ve yapımcıları, içinde bulundukları sıkıntılardan 
kurtarılmalıdırlar. 

iSinema ve video eserlerimi fonksiyonel hale ge
tirmenin en önemli yolu, bu alanın bir kanunla dü
zenlenmesidir. Başbakanımızın da üzerinde hassasi
yetle durdukları gibi, kültür ve turizm politikası açı
sından sinemamızın devlet ile çeşitli 'ilişkileri vardır. 
Toplum ve kitleler üzerindeki etkisi başka araçlarla 
kıyaslanmayacak kadar büyük olan bu eserlerin ya
pılması, çoğaltılması, dağıtım ve gösterilmesiyle il
gili kuralların tümünü kapsayan hukukî düzenleme
ler, sinema ve video eserleri kanunu adı altında bir 
•araya getirilip bugüne kadar çıkarılamamıştır. Dolayı
sıyla, bu sanatın yan unsurları da kanunsuz olarak 
yapılmaktadır. 

Yine hepimizin bildiği gibi, bugün ülkemizde çığ 
gibi büyüyen bir video olayı vardır. Video, ülke
mizde yani bir teknik aşama olduğundan, hiçbir ya
saya bağlanmamıştır. Bu konuda, bakanlıklarca, 
çeşitli tamimler yayınlanmakta, her ilde güvenlik 
kuvvetleri ayrı bir uygulamada bulunmaktadır. Video 
konusunun bir yasaya, bir düzene bağlanmamasın
dan dolayı, hem devlet, hem hak sahipleri mağdur 
olmakta, bu konuda haksız kazançlara yol açılmak
tadır. Teklifimiz, bu soruna da bir çözüm getirmek
tedir. 

Ülkemizde, ydterli desteği görmeyen sinema ve 
video alanımda, çoğunlukla ticarî amaçlı, sanat ve 
teknik kalitesi yetersiz, uzun metrajlı eserlerin ya
pımı tercih edilmektedir. ıDurum böyle olunca, ka
litesiz, porno nitelikli eserler millî kültürümüzü yoz
laştırmaktadır. Millî değerlerimizi küçültücü müzi
ğe, argo deyimlere, uygunsuz davranış örneklerine 
bu eserler içinde bol bol yer verilmekte; dolayısıyla, 
halkımızın, özellikle gençlerimizin değer yargıları 
Olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Bu hizmetlerin başarılı bir şekilde programla
nıp yapılabilmesi için, mutlaka yeterli malî desteğin 
sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla, Sinema ve 
Video Eserleri Kanunu Teklifimizde, sinema fonu 
kurulması öngörülmüştür. Her çeşit film ve video 
bandın tescil ve bandrol ücretleri, genel, katma ve 
özel bütçeli idarelerden yapılacak yardımlar ile iş
letme vergisiz ve bandrolsüz eserlerden tahsil edi
lecek, para cezaları, bu fonda toplanacaktır. Söz ko
nusu fona sağlanacak kaynağın, devlete külfet ol
mayacak şekilde, yine sinema sanayii için kullanıl
ması mümkün olacaktır. Benden önce konuşan değer
li arkadaşımın iddia ettiği gibi, yalnızca birtakım 
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şirketlerin, birtakım yapımcıların veya ithalatçıların 
hakları korunmamaktadır; bu fon tamamen, sinema 
sanayiine gönül veren, "sinema sanayiine hizmet ve
ren kuruluşlara verilecektir. Nitelikli eserleri üreten 
kurum, kuruluş ve şahıslar, fondan, üretecekleri eser
lerin kalitesi oranında yaraıiandıri'tacaklardır. En 
önemlisi, şimdiye kadar denetim altına alınamayan 
korsan film ve videoculuk sahası kontrol altına alı
nacak, bu eserler kayıt ve tescil edilerek bir esasa 
bağlanacaktır. 

ıHammıaddesl dövize dayak olan bu sanayi dalın
da, kaliteli bir şekilde yapımının gerçekleştirilmesi 
halinde eserlerin dış pazarlara açılma imkânları ken
diliğinden mümkün olacağı için, ülkemizin döviz 
kaybı da azalmış olacaktır. Teklifimiz kanunlaştığı 
takdirde, Türk sinema ve video ürünlerinin istenilen 
seviyeye çılkması, tamamen boşlukta olan bu alana 
bir çekidüzen getirilmesi mümkün olacaktır. 

'Ülkemiz, dört mevsimi bir arada yaşayan, tarihî 
ve tabiî güzellikleri bakımından dünya filmcilerinin 
arayıp da bulamadıkları geniş bir platodur. Ne var 
ki, düzenleyici bir kanun ve bu kanuna bağlı ola
rak bir yönetmelik olmayışından dolayı, müracaat 
eden yapımcılara tatmii'nlkâr bir cevap verilememek
tedir. Yani, devletlerarası ortak yapım anlaşmaları 
düzenli olmadığından, istenilen netice alınamamakta
dır. Teklifimiz kanunlaştığı takdirde, bu önemli so
run da çözüme kavuşacaktır. 

Değerli milletvekilleri, okuma yazma oranının 
düşük olduğu toplumumuzda sinema hem göze, hem 
de kulağa hitap etmesi bakımından, basılı yayından 
daha önemli bir yer işgal etmektedir. Dolayısıyla 
toplumumuzun eğltilmesıiinde, iyiye, güzele, doğruya 
yönlendiınJlmesinde ve ülkemizin yurt içinde ve dı
şında tanıtılmasında kullanılacak eserler, en etkin 
birer araç niteliğindedir. Bu yönlendirmenin yapıla
bilmesi için bir kanuna ihtiyaç olduğu aşikârdır.. 
Halbuki, bugün Türk sineması kanunsuzdur. Bir 
sanayi dalı olarak ka'bul edilmesi gereken sinema 
sahasında binlerce insan çalışmaktadır; yani bu bir 
sanayi sektörüdür. Bu sanayi sektörü, devlet tara
fından da teşvik edilmediği için, kendi imkânları 
çerçevesinde yaşamak zorunda kalmıştır. Münferit 
bazı olumlu çalışmalar dışında, Türk sinemasının 
çağdaş sanat seviyesine çıktığı da söylenemez. 

'Bu işlerle iştigal edenler ekonomik ve idarî dü
zenlemeler olmadığından büyük sıkıntılar içerisin
dedirler; haklı olarak devletten destek beklemekte 
ve bir organizasyona ihtiyaç duymaktadırlar. 
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Televizyon ve videonun Türk toplum hayatına 
gjirmesi ve buna bağlı olarak da video kasetlerinin 
hemen her evde ve kahvehanede kullanılması, bu 
»hizmetlerin kaynağı olan sinema eserlerinin önemini 
artırmaktadır, çünkü yaygım bir etkileme vasıtası olan 
sinema ve video, her yaştaki fertlere hitap edebil
mektedir. Doğabilecek zararlı tesirleri giderebilecek, 
politikamızı -ve genel ahlâk kurallarım daima göz 
önünde tutabilecek ciddî ve tarafsız bir denetim için. 
eserlerin sınıflandırılarak değelendirilmesine ihtiyaç 
vardır. 

'Diğer yandan, sinema eserlerinin bir kopyası bun
dan böyle basılı eserlerde olduğu gibi, devlet nüs
hası olarak iıltk defa arşivlenip, koruma altına alına
cak ve gelecek kuşaklara aktarılmış olacaktır. Bu 
arada sinema ile ilgili kültür istatistiklerinin yapılma
sına da imkân sağlanacaktır. 

Hazırlamış olduğumuz Sinema ve Video Eser
leri Kanunu Teklifinıin kanunlaşmasıyla Türk sine
ma sanayii geliştirilecek, ülkemizin dış dünyada iyi 
bir -şekilde tanıtılmasına imkân sağlanacak, Türk 
toplumunun eğitim, kültür ve sanat düzeyinin yük-
sel'tilme&iıne bu yola katkıda bulunulacak, yerli ve 
yabancı kaynaklı taer türlü sinema filmleri ile video 
bantların denetim, dağıtım, ve gösterim esasları yeni
den düzenlenmiş olacaktır. 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bu kanun tekli
fimizle getirilen yeniliklere örnek olarak her çeşit 
film ve video bandın Kültür ve Turizm Bakanlığın
ca tescil edilmesi, senaryoların, ancak yapımcının 
isteği ile denetlenmesi, diğer eserlerden, gerekli görü
lenlerin denetlenmesi esasını, işletmeci olabilmek için 
ruhsat alınması gerekliliğini, yapımcı olabilme şart
larını, işletme belgesiz ve bandrolsüz film ve video-
bantların gösterilemeyeceğini, telif haklarının korun
masını, bakanlık film ve video arşivinin kurulmasını 
ve en önemli olarak da bu sanayi sektörünü kurta
racak ve yükseltecek sinema fonunun kurulmasını gös
terebiliriz. Kurulacak sinema fonundan, kanunun 
amacı doğrultusunda karşılıksız yardımlar yapılabi
leceği gibi, Türkiye'nin tanıtılmasına yönelik faaliyet
ler için de harcama yapma imkânı getirilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu ile alakalı olarak 
Plan ve Bütçe Komisyonunda arkadaşlarımızın «Efen
dim, Türkiye'nin tanıtılması ile ilgili bir fon vardır, 
bu fon niçin kullanılmıyor» şeklinde haklı tenkitleri 
olmuştu. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken hu
sus şu idi : Biz, sinema sanayiindeki yapımların teş
vikini; yani burada fona verilen paranın, bu sanayiin 
kalkınması için kullanılacağını ifade etmek istiyoruz. 
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Tabiatıyla Türkiye'nin dışarıda tanıtılması ile ala
kalı fon da vardır. Bir de, konuşmamın başında da 
ifade ettiğim gibi, bu fon ile, gerek yerli yapımlara 
ve gerekse yabancılarla gerçekleştireceğimiz ortak 
yapımlara, dört mevsimi bir arada yaşayan iyi bir 
plato olması açısından, Türkiye'yi en iyi şekilde dı
şarıda temsil etme imkâninı sağlamış olacağız. 

Bu teklifin kanunlaşması halinde, Türk sineması
nın layık olduğu seviyeye çıkacağı ve tamamen başı
boş olan bu alanın doldurulacağı düşüncesindeyiz. 

Bu kanun teklifiyle ilgili olarak - MDP Sözcüsü 
Sayın Biçer'in de ifade ettiği gibi -sizlere intikal eden 
telgraflar, mektuplar bizlere de intikal etmiştir. Mü
zik eserleri konusunun da bu teklifimize katılmasına 
ilişkin önergemiz birazdan takdirlerinize sunulacak
tır; bu da, bu şekilde' kabul edildiği takdirde, kap
sama alınmaması eksiklik gibi gözüken bir sanat da
lının tekrar bir motivasyonla en iyi şekle geleceğini 
hep beraber göreceğiz. 

Müzik sanatı ile müzik sanatçı ve yapımcılarını 
korumak, korsan plak ve ses kaseti yapımına mani 
olmak, sinema ve video eserlerinde olduğu gibi, bu 
alanı da düzenlemek üzere teklifin adını, «Sinema 
Video ve Müzik Eserleri Kanunu Teklifi» şeklinde 
değiştirebiliriz. Demin de ifade ettiğim gibi, bu öner
geler, huzurlarınıza geldiği zaman, uygun görülürse, 
kanunun adını da bu şekilde değiştirme imkânımız 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, sinema ve video konusu - az 
evvel de ifade ettiğim gibi - hakikaten bir boşluğu 
dolduracak nitelikte olup bugüne kadar hiç el atıl
mamış bir konudur. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu sözcüsü ar
kadaşımız «Teklifi, bürokrasiyi artırıcı nitelikte gör
düğünü» söyledi; biz kesinlikle bu görüşe katılmıyo
ruz, tam tersini düşünüyoruz; vatandaşın beyanını 
esas kabul eden Anavatan Partisi iktidarının, bürok
rasiyi azaltacağı kanaatindeyiz. 

Teklifle alakalı olarak arkadaşımız «Efendim, be
nim verdiğim kanun teklifi niçin beraber mütalaa edil
medi?» dedi. Bu soruya gereken cevapları, biz üç 
ayrı komisyonda vermiştik. Bildiğiniz gibi bu kanun 
teklifi, Adalet Komisyonu; Bayındırlık, tmar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komis
yonunda görüşüldü. Bakanlık Sinema Dairesi bugün 
için bu yükü götürecek güçtedir. Eğer ileride bir sı
kışma olursa, mutlaka teşkilat kanunu getirilir, tek
lif edilir (ki, bunun prosedürü vardır), bunlar sağla-
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nabilir. Bu yüzden biz «Efendim, bu kanun teklifin
de benim teklifim temel kabul edilmedi, diğer iki 
milletvekili arkadaşımızın teklifleri temel kabul edil
di» gibi bir görüşe itibar etmiyoruz. 

Bu konuyu burada açmakta da büyük yarar gö
rüyorum. Arkadaşımızın vermiş olduğu kanun tek
lifi, daha iktidara geldiğimiz günlerden itibaren ba
kanlıkta yapılan ve bizlerin de katıldığı çalışmalarda 
ortaya çıkan 59 maddelik bir metin idi. Arkadaşımız 
bu zaman dilimi içerisinde, bu metni elde etmiş ve 
ilgili komisyonlarda görüşülmek üzere, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine havale etmiştir. Bunu, bu ko
nunun da açıklığa kavuşturulması açısından söylüyo
rum. 

Arkadaşımız sayın bakanın bir ifadesini dile ge
tirdi; sayın bakan yeri geldiğinde herhalde kendile
rine cevap verecektir. Sinema Kanunu Tasarısı ge
tirilir veya getirilmez, o, bakanlığın bileceği bir iş
tir; bizim getirdiğimiz teklif, Sinema ve Video Eser
leri Hakkında Kanun Teklifidir; sinema kanunu tek
lifi değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurlarınıza getirmiş 
olduğumuz Sinema ve Video Eserleri Hakkında Ka
nun Teklifi, hakikaten büyük önemi haizdir ve bu
güne kadar parlamentoda hiç konuşulmamış, ilk defa 
bizim dönemimizde gündeme gelmiştir. 

özelliği itibariyle, bu kanun teklifinin memleke
timize, milletimize ve bu işle iştigal eden sanatçıla
rımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, bu 
kanun teklifine olumlu oy kullanacağımızı belirtir, 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına; Sayın Rüştü Şardağ, 
buyurun efendim. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Saygıdeğer Başka
nım, saygıdeğer Meclisin saygıdeğer üyeleri; konuş
mak bir talihsizlik benim için, çünkü bir sanatçı ola
rak, Türkiye'deki sanatçıların çiğnenmiş haklarını ye
niden alabilmek maksadıyla, Telif Hakları Kanunu
nun değiştirilmesini iki arkadaşımla birlikte dört yıl 
öncesinden beri zorladık, uğraştık ve bununla ilgili ka
nun, yeni demokratik döneme geçmeden önce çıktı. 
Kültür ve Turizm Bakanlığının altı ay içerisinde ka
nunla ilgili bir yönetmelik hazırlaması lazımdı. Sayın 
Kültür ve Turizm Bakanı yakın arkadaşımdır, sevdi
ğim arkadaşımdır; teklif sahibi Sayın Süha Tanık ar
kadaşım da yine çok değerli bir sanatçı dedenin to
runudur ve benim de dostumdur; iyiniyetle bir kanun 
teklifi hazırlayıp geldiler, ancak sitem edersem alın
masınlar. Bir şair «Sitem aşinalardan gelir, bigâneler

den gelmez» demiştir; dostlardan sitem gelir, onun 
için sitem ediyorum. 

Şimdi, Sayın Kültür ve Turizm Bakanı bu işten 
yoruldu, bu işin hikâyesini müsaadenizle anlatayım : 
Sayın Bakan, bu işle ilgili bir daire başkanlığı kur
durdu, başına da değerli bir arkadaşımızı getirdi; yö
netmelik de Danıştaya gitmek üzere idi. Ne oldu? 
Aradan altı ay geçti, yönetmelikten haber yok. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Tüzük, tü
zük... 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Sonra bu yönet
meliği, Başbakanlıkta, Başbakanlık Başdanışmanı Sa
yın Kahveci'nin elinde bulduk. Niye Danıştaya gön
dermediklerini sorduk; Sayın Kahveci «Efendim, yö
netmelik üzerinde bazı bakanların tam mutabakatı 
yoktu» dediler. Peki altı ay burada tutulur mu dedik? 
Çünkü yönetmeliği Başbakanlıkta altı ay tutmuşlar. 
Sbnra bu geri geldi, yeniden Danıştaya gitti; Danış
tay şimdi bu yönetmeliği onaylamak üzeredir arka
daşlar. Tam bu arada buraya paldır küldür, sinema 
ve video eserlerini koruma ile ilgili bir kanun teklifi 
geliyor. Bu memlekette asıl korunması lazım gelen
ler sanatçılardır. Sayın Kültür ve Turizm Bakanı da 
bunu ısrarla söyler ve «Sanatı ve sanatçıyı korumak 
için çalışıyoruz» derler, korumak için de çırpınırlar; 
bunun için de hakikaten ilgili yönetmeliği hazırlat
mışlardır. Peki, ötekiler ne olacak? Arkadaşlar, video 
Ve film sanatçılarının hakları bu yönetmelikte korun
muştur, ancak, diğerlerinin de hakları korunmalıdır. 
Bir romancı, bir senarist, esere ruh veren ayrı ayrı in
sanlardır; bunların telif haklan, video ve sinema iş-, 
letmecilerinin, yani patronlarının elinden, kanunla, 
yönetmelikle alınmıştır. Bu haklar tam tevzi edilmek 
üzereyken, bu yönetmeliğe göre meslekî yönetim ku
rulları kurulmak üzereyken, bu kanun teklifi geldi. 
Sanatçılar beş senedir bunu bekliyorlardı. Hepsi di
yor ki «Eğer Zenger ve Ulusal Video Kasetçilik ol
masaydı, bu kanun teklifi gelmezdi». Sevgili arkadaş
larım tabiî ki, onlar adına çalışmıyorlar, iyi niyetle 
getiriyorlar, ama biz bu işin içindeyiz arkadaşlar. Bir 
sanatçı olarak, bunun yürek acısını çekmişiz; yönet
meliği hazırlamış ve tam çıkmak üzereyken, bir de 
bakıyoruz bu kanun teklifinde bir madde var : Dik
kat ediniz sayın arkadaşlarımı, telif haklarını yalnız 
işletmeciler alıyor, yani bir sinema eserini yazan de
ğil, senaryosunu yapan değil; işletmecisi, yani patro
nu alıyor. Peki sonra, ötekilerin hakkı ne olacak; ha
ni yönetmelikte vardı onların hakları? Beklenmeden 
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deyişimin nedeni budur; onların haklarını, işletmeci
nin merhametine terkediyoruz bu kanun teklifiyle ve 
böylece yeniden bu ıstırap, sanatçının ıstırabı sürü
yor. Hangi sanatı, hangi sanatçıyı koruyorsunuz ar
kadaşlar?. Ayıptır bu. 

Bütün sanatçılar (bu Meclisten), ilk defa Kültür 
ve Turizm Bakanlığının teşebbüsüyle bir yönetmelik 
hazırlandığını gördüler; onaylanmasını özlemle bek
liyorlardı. Tam bıf yönetmeliğin hazırlandığı sırada, 
bu kanun teklifi geliyor ve diğer hazırlıklar boşa gi
diyor. 

Şimdi diyeceksiniz ki, onların haklan da, o yönet
melikle beraber kabul edilebilir. Arkadaşlar, o yönet
melik yine durdu. Neden? Çünkü o yönetmeliğin için
de video falan vardı; onlar çıkarılacak, yeniden bir 
yönetmelik hazırlanacak; git babam git, Danıştaya, 
Başbakanlığa... iBu işin stonu yok, çok üzgünüm. 

Arkadaşlarımın kanun teklifini iyi niyetle hazırla
dıklarından kuşkum yok; ancak, kanun teklifi redak
siyon bakımından, ifadeler bakımından, kelimeler ba
kımından da çok bozuk, çok aceleye gelmiş. Neden bu 
kadar acele ediyoruz? Bu, aşkla, şevkle yapılması ge
reken bir hizmetse, üç gün daha beklenebilirdi. Ada
let Komisyonu bazı cümleleri, kelimeleri değiştirmiş; 
baktım, on onbeş yerde redaksiyon hataları var, yan
lış kullanılmış kelimeler var. Bir tanesi «yapıt» tutma
mış bir kelime; öbür tarafta «ebat» kelimesi kulla
nılmış. Ne demek ebat arkadaşlar? Bu kelimenin halk 
arasında tutmuş olanı var «boyut.» Hem o kelime 
«ebat» değil «eb'ad» tır; bilmediğimiz kelimeyi niye 
karıştırıyoruz. Yani, orada ne redaksiyondan anlayan 
bir kişi var, ne de sanat kuruluşları temsilcileri var; 
onlar bile çağrılıp dinlenilmemiştir. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Hepsi yapılmıştır, 
Sayın Şardağ. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Benim ıstırabım 
büyüktür, lütfen müdahale etmeyin efendim; kanun 
teklifi elinizdedir. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Ama yanlış konu
şuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Akpak, Sayın Şardağ'ın yan
lış konuşup konuşmadığının takdiri size mi ait? Zatı 
âliniz konuşurken müdahale etti mi Sayın Şardağ? 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkan, bize 
burada söz vermiyorsunuz, ama kendileri o zaman ko
misyonlara gelmediler. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Sayın Başkanım, 

teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

!Ben bütün bu eleştirileri yaparken, bir sanatçı 
olarak, bu acı içinde burada konuşuyorum; bunun so
nu gölmeyecek, sanatçılar size rahmet okumayacak
tır. Türkiye'nin bütün sanatçılarını patronların eline 
bırakıyorsunuz. 

Arlkadaşlar, aynı kanun teklifinde «Görülen lü
zum üzerine, en büyük mülkî amir eserin dağıtım 
ve gösterimini durdurur» diye bir hüküm var. Mülkî 
amirin durdurması karşısında nereye gidilecektir? 
Kazaî yola başvurulacaktır. Sanatçıları, filmcileri, 
videocuları, haklı haksız, her mülkî amirin yargılama 
yetkisi var mıdır? Mülkî amir, savcıya havale eder, 
karar alır, ama teklifte, mülkî amire doğrudan doğ
ruya durdurma yetkisi verilmiştir; milyonlarca lira
ya mal olmuş, kopyaları olan filmleri düşünün. 

Aynı kanun teklifinin sıkla gelmez bir yerinde «De
netlemeye gerek olmayan eserler, deniliyor. Arkadaş
lar elinizi vicdanınıza koyun, denetlemeye gerek ol
madığına kim karar verir? Heyet karar verir; heyet de 
görmüyor, denetlemiyor; evet, bu eser denetlemeye 
gerek olmayan eserdir... Bu kadar haksız, bu kadar 
hissî ve heyetin incelemesine bile imkân Vermeyen bir 
hüküm konulmuştur. 

«Bir de müzik kısmını ilave ediyoruz» diyor ar
kadaşlar; teşekkür ederiz, bu yoldaki feryatlar benim 
kulağıma da geldi, ama edebiyatçıyı, besteciyi, müel
lifleri; kanun teklifinin kapsamına alınmayanları ne 
yapalım? Bunlar için, durmadan kanun mu çıkaraca
ğız arkadaşlar? 

Bu kanun teklifi geriye alınır da, yeniden incele
nirse; giderim, yetkim olmadığı halde redaksiyonuna 
yardım ederim, bir sanatçı olarak fikirlerimi söylerim. 
İstirham ederim, bazı grupların fikirlerini alalım, öte
kilerle ilgili hükümleri de getirelim, bu şeref yine si
ze ait olsun. Sevgili Kültür Bakanına, arkadaşlarına, 
komisyon üyelerine ve sevgili ANAP'lılara istirham 
ediyorum, gelmiş bir kanun teklifi, dört başı mamur 
çıksın. 

Saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şardağ. 
Buyurun Sayın Arikan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; benden önce ko
nuşan arkadaşlarımın belirttikleri gibi, teknolojik ge
lişmelerin ışığında, sinema ve video eserleri konusun
da yasal bir düzenlemeye taraftar olduğumu öncelikle 
belirterek, teklifte eksik ve sakıncalı gördüğüm bazı 
hususları, yüce Meclisin dikkatine sunmak istiyorum. 
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Her şeyden önce, ülkemizde 5846 sayılı Fikir ve 
Sanal Eserleri Yasası vardır. !Bu yasanın, sinema eser
ler,! kenar başlıklı 5 inci maddesi, sinema eserlerini 
de içermektedir. Bu teklif, aslında Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanununun kapsamı içindedir. O halde, ne
den bu kanunda değişiklik ve ilave yaptırılmak ama
cıyla getirilmemiştir de, ayrı bir teklif olarak geti
rilmiştir? 

İkincisi : Sadece sinema ve video eserleri kültürle 
ilişkili değildir; ilim, edebiyat, musiki ve güzel sanat
lar, kültürün temel taşlarıdır. Türk sinema sanatında 
çalışanları desteklerken, ilim adamlarımızı, edebiyat
çılarımızı, bestekârlarımızı, ressamlarımızı, hattatları
mızı, oymacılarımızı, heykeltıraşlarımızı, mimarlarımı
zı, fotoğrafçılarımızı ve benzer eser sahiplerimizi des
teklemeyecek miyiz? Kaldıki, sadece bir grubun des
teklenmesi, Anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı değil 
midir? 

Teklifi incelediğimiz zaman, bazı çelişkiler görü
yoruz. Nitekim, 3 üncü maddede, yapımcı ve işlet
mecinin tanımları verilmiştir. 

8 inci maddede de, telif hakkının işletmeciye ait 
olduğu belirtilmiştir. Oysa, Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanununun 8 inci maddesine göre, sinema eserinin 
sahibi, onu imal ettirendir. Yani burada, imal ettiren 
ile işletmeci aynı kişi olarak mı düşünülmüştür? Ben 
anlayamadım. 

Teklifte, telif hakkı, işletmeler, açık ve net bir şe
kilde ortaya konulmamıştır. Anlaşılıyor ki, mevcut 
kanunlar dikkatle süzgeçten geçirilmeden, bu teklif, 
Meclise alelacele getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Sinema Destekleme Fonu di
ye, yeniden bir fon kurulacak, ülkemizde, bugüne 
kadar 85'i aşkın fon kurulmuştur; halen, 80 adet fon 
faaliyettedir. Bu iş, artnk çığırından çıkmıştır; devlet 
düzeni, hukuk düzeni, her gün bu fonlarla rendelen
mekte, törpülenmsktedir. Bu fonlar, keyfî uygulama
ya açıktır. Bakınız, size iki madde okuyacağım. Fon
lar İhale Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde şöyle bir 
ibare var : «Bu şekilde yapılacak ihalede, kuruluşlar 
doğrudan doğruya gazetelere ilan vermek suretiyle 
teklif isteyebilecekleri gibi, ilan yapılmaksızın, teknik 
yeterlik ve güçleri bilinen en az üç firmaya yazılı da
vetiye çıkarmak suretiyle de teklif isteyebilirler.» Ya
ni, Fonlar İhale Yönetmeliğine göre kuruluşların, 3 
firmayı seçme hakkı var. 

43 üncü maddeyi okuyorum : «Pazarlık usulü ile 
yapılan ihalelbrde teklif alınması, belli bir şekle bağlı 
değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve 
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I gereğine göre bir veya daha fazla istekliden, yazılı ve
ya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak su
retiyle yapılır.» Tabiî, bunun ayrıntısına biraz daha 

1 girmiş; ama görüyorsunuz ki, istenileceği şekilde, key
fî bir şekilde, 3 firmadan veya belirli firmalardan tek
lif alabilmek mümkün olabiliyor. Bu da yine, Anaya
samızdaki eşitlik jlkesine aykırıdır; kaldı ki, Anavatan 
Partisinin felsefesine aykırıdır; serbest piyasa ekono
misi kurallarına aykırıdır. Rekabeti körüklerniyoruz; 
bilakis haksız rekabeti körüklemiş oluyoruz. Bu açı
dan da, bu fonların birtakım sakıncalar yarattığı gö
rüşündeyim. 

Teklife göre, denetleme kurulunda 1 yapımcı ile 
1 sanatçının yer alması zorunludur. Hangi yapımcı ka
tılacak? Rakip yapımcının katılması, haksız rekabet 
yaratmayacak mı? 

Tdklife göre, eserler, millî kültür, örf ve âdetleri
mize uygunluğu yönünden incelenecek. Bunların kri
terlerinin ne olduğu ise teklifte belirtilmemiş. Estetik 

I ve sanat açısından olumlu olan bir eser, millî kültür, 
I örf ve âdetlerimize uygunsuz bulunmayacak mıdır 

acaba? Bu konular, bir açıklığa kavuşturulmamıştır. 
iBu arada, benden önce konuşan Sayın Çardağ'ın 

belirttiği gibi, Türkçe açısından birtakım eksiklikler 
de görüyorum. 

I Teklifte «mahsuller» deniyor; Fikir ve Sanat Eser-
I leri Kanununun bir yerinde de «mahsuller» kelimesi 

kullanılmış. Ben merak ettim, Osmanlıca ve Türkçe 
I sözlüklerden inceledim; izleyebildiğim kadarıyla, eser 
I ile mahsul arasında çok az da olsa birtakım farkların 

var olduğunu gördüm. Eser, bir kişinin yarattığı eser 
oluyor. Halbuki mahsul, topraktan veya hayvanlardan 
elde edilen ürünler oluyor. Bu açıdan, bir önerge ver
dik... 

Aslında bu teklifi, temelinde olumlu buluyoruz, 
ama çok dikkatle hazırlanmadığını görüyoruz. Bu ne-

I dcnle, bunun geri alınmak suretiyle, daha kapsamlı bir 
I biçimde; bütün sanat ve fikir eserlerini kapsayacak 

bir şekilde gündeme getirilmesini öneriyoruz. 
Yüoe Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arıkan. 

j Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş-
I kan, muhterem arkadaşlarım; bütün konuşmacıları 
I dikkatle dinledim; esasında hepsinin tekliften yana ol-
J düklarını vurgulamış olmalarından son derece mem-
I nunum. Yani, esas itibariyle Hepsi teklifi kabul edi-
| yor; ancak, birtakım görüşler ileri sürüyorlar. O gö-

533 — 



T. B. M. M. B : 63 22 , 1 . 1986 0 : 1 

nişlere karşı ne düşünüyoruz, kısaca onları ifadeye 
çalışayım. 

Teklifin kusurlu taraflarını izah sadedinde genel 
olarak hepsinin üzerinde durdukları husus şu : De
niliyor ki «Sadece film ve video eserlerini» -ve belki 
de, bazı arkadaşlarımızın biraz sonra takdim edeceği, 
müzik eserlerini de buna katarsanız- koruyorsunuz 
da edebiyat, resim, heykel gibi, diğer sanat dalların
daki eserleri niçin ele almıyorsunuz? Tabiî görüş açı
mız farklı. Bu teklif, sadece muayyen sanat eserlerini 
veya onun sanatçılarını korumak için getirilmiş de
ğildir. Aslında, genel olarak bütün sanatçıları Ve on
ların haklarımı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu koru
maktadır; koruma yönünden, bu kanunun dışında ye
ni teklifler, yeni tasarılar getirmeye lüzum yoktur. Biz 
bu teklifle başka şeyler getiriyoruz; onları sizlere açık
lamak istiyorum. 

Birincisi : Fikir ve sanat eserlerine ait Telif Hak
ları Kanununda, video yoktur. 

İkincisi : Bu teklif, can çekişmekte olan sinema, 
film ve video sanayiine -hatta korsan kasetçiliği ilave 
ettiğinizde, müzik dalını da buna iştirak ettirebilirsi
niz- bir canlılık kazandırabilmek, bir yardım sağla
yabilmek maksadıyla getirilmiştir. Bence, bu teklifin 
getirdiği en esaslı nokta budur; bunun üzerinde dur
mak lazımdır. 

Bir fon teşekkül ettirilmiştir. Bu fon, gittikçe kay
bolmaya yüz tutan slinema sanayiini canlandırabil-
mek maksadıyla öngörülmüştür. Bunu üç komisyonda 
da ifade ettim ve aynen şöyle söyledim : Esas itiba
riyle, televizyonun icat edilip yayına başlamasıyla, 
bütün dünyada ve dolayısıyla da memleketimizde si
nemanın ölümü başlamıştır; bu bir gerçektir. Hele 
hele televizyondan sonra videonun icadıyla, sinema, 
artık ayakta kalabilmesi imkânsız bir sanat dalı ha
line gelmiştir. 

Biz bu teklifle ne yapmak istiyoruz? Her şeyden 
önce, ayakta kalabilmesi icap eden sinema sanayiine 
bir adalet sağlamaya gayret ettik. Taibiî onun içinde 
çalışanlara yardımcı olabilmek için bir fon teşkil et
tik ve bu fonun kaynaklarını, biraz da, onun ölümüne 
sebep olanlara yüklemek gayretinde bulunduk. Bu de
mek değildir ki, biz videocuları karşımıza aldık, sine
ma sanâyiindekileri yanımıza aldık. Bu tekMf bize gö
re, korsanlık yapmayan, dürüst çalışan, kaçakçılık yap
mayan videocuları da korumakta ve bunları birtakım 
şaibelerden, iftiralardan masun kılmaktadır. 'Bence, 
teklifin getirdiği esas budur; yoksa, film ve video sa
nayii eserlerini dolaylı olarak korumaktadır. Nasıl 

korumaktadır? Bakınız bugün bir klitaıbın çoğaltılarak 
satılması konu değildir; bir resmin, bir tablonun ço
ğaltılarak dağıtılması, korsanlık yapılması mümkün 
değildir; ama bir filmin (ister yerli olsun, ister yaban
cı olsun), bir müzik eserinin, kasetinin, ne sahibine; 
ne yapımcısına, ne sanatçısına bir kuruş ödemeden 
binlerce on binlerce çoğaltıldığı da bir gerçektir. Bu 
teklif, bu korsanlığa, bu hırsızlığa nihayet vermek is
tiyor. Onun içindir ki, biz bu teklifte, lüzumsuz ye
re diğer sanat dallarını saymak cihetine gitmedik. Esa
sen Telif Hakları Kanunu bunların hepsini kapsıyor. 

Sayın Şardağ'ın haklı olduğu nokta şudur : Telif 
haklarıyla ilgili kanunun yürüyebilmesi için tüzüğü
nün çıkması lazımdı. Bir sözlü soru münasebetiyle bu 
kürsüde tüzüğün neden geciktiğini açıklamıştım. Ha
kikaten birtakım tereddütler hâsıl olmuştur. İlk defa 
rçelen bir konu; bunun Danıştaya gitmesi lazım mı; 
Başbakanlığın, başka bakanlıkların görüşünün alın
ması lazım mı gibi birtakım sorular, bu işin gecik
mesine sebebiyet vermiş; ama bundan beş altı ay ev
vel Danıştaya yollanmıştır. Tabiî Danıştayın aleyhine 
bir beyanda bulunmak istemiyorum; belki de Danış-
taydaki arkadaşlarımızın çok hassas bir tetkik yap
mak gibi bir yola girmelerinden kaynaklanıyor, mad
deler teker teker, günler değil, haftalarca tetkik edi
liyor. Geçenlerde yetkilileriyle konuştuk «Son safha
sına geldik, çıkacak» dediler. Tüzük çıktığı andan iti
baren (Kayın Şardağ da çok iyi bilir), bütün sanat dal
larında çalışanlar, hak sahibi olanlar, telif haklarının 
zayi olmasından korkanlar, telif hakları konusunda 
rahatlayacaktır. » 

Onun için bu teklifte film, video ve rrîüzik eserleri 
dışındakilerden bahsetmedik; çünkü, onlarla ilgili kor
sanlık konu değildir, çalınması konu değildir. Bu ak
saklığı gidermek için, bu teklif özellikle ve ivedilikle 
huzurlarınıza getirilmiştir. 

Arkadaşımızın yine haklı olarak ileri sürdüğü bir 
nokta da şudur : Gerek komisyonlarda ve gerekse -bi
razdan göreceksiniz- burada önergelerle mütemadiyen, 
bu teklifi daha mükemmel hale getirmeye çalıştık, 
bunların hiçbirine lüzum kalmaksızın bu tetkikler çok 
daha evvelden yapılabilir, virgülü dahi değişmeye icap 
göstermeyebilirdi diyebilirsiniz; bunda haklısınız; ama 
mühim olan neticedir. Yalnız, bu teklifin bir gün ev
vel çıkmasında fayda vardır; acele edelim demiyorum; 
ama bir gün evvel çıkmasında fayda vardır. Demin 
bahsettiğim büyük miktardaki haksız iktisap; onun 
bunun hakkını kaçakçılık, korsanlık gibi yollara sa
parak almaya devam edenlerin sayısı, zannettiğimizin 
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çok üstündedir; buna bir an evvel son vermek lazım
dır; bir. 

İkincisi : Kurulacak olan fona gelecek para bü
yükçe bir rakamdır ve buna ihtiyacı olanlar, seneler
den beri bunu beklemektedir. 

Açıklıkla ifade ediyorum, lütfen bunu politik bir 
beyan olarak kabul etmeyiniz; ama film sanayiinde 
çalışanlar olsun, müzik safhasında çalışanlar olsun (bu 
teklifle ilgili görüşlerini bize aksettirdiler; burada yer 
verdik), teklifin kabul edilebileceğini farzederek te
şekkürlerini ifade ettiler. Bundan kendimize bir övün
me payı çıkartmıyorum; ama bu ihtiyacın geç bile 
cevaplandırıldığı kanaatindeyim. Bence teklif son şek
lini almıştır. Bu boşluk ilk defa doldurulmuştur; hü
kümet film sanayiine, sinema sanayiine sahip çıkmak 
için bu konuya el atmıktır, film ve video arşivinin ku
rulması sağlanmıştır. 

Şimdi ben, arkadaşlarımın tenkitlerine teker teker 
bakıyorum; genellikle hep «Neden fon kuruluyor?» 
deniliyor. Gayet açık efendim; biz burada, bu fon
dan nasıl yardım yapacağız, fonda toplanacak parayı 
nerelere sarf edeceğiz, fonun gelirleri nedir, giderleri 
nedir; bütün bunları belirtmişıiz. Mesela giderlerine bir 
göz atınca göreceğiz ki «Bu kanunun amacı doğrul
tusunda karşılıksız olarak yapılabilecek yardımlar ve 
bir devlet bankası aracılığı ile en çok beş yıl vadeli 
olarak verilecek krediler» denilmektedir. Şimdi, eğer 
biz bunu devlet bütçesinden yapmaya kalksaydık... 
Devlet bütçesinden kredi verilmez ki. 

Çökmekte olan siinema sanayicisi, yapımcısı -ar
kadaşlarımız, ziyanı yok, yandaş desin, yoldaş desin-
var; yani ölmekte olan bir sanayi ve bunu da yürü
ten insanlar var. Bunların öyle bir politik yandaşlığı 
da yoktur; kim kendisine yardım ediyorsa onun ya
nındadır. Bunlara yardım etme lüzumunu hissettikse 
(bu kanun teklifi ile bunu ifadeye çalışıyoruz), kredi 
vermeyi de vaat ettik; fakat bunlara devlet bütçesin
den kredi vermemiz kanunen mümkün değildir, onun 
için fon kurduk; bir. 

İkincisi : Kimlere yardım edeceğiz? Muhtaç sine
ma ve müzik sanatçılarına (müzik sanatçıları yeni ila
ve ediliyor), yani muhtaç olanlara. 

Kendimi bildim bilelim okurum, dinlerim; hasta
ne köşelerinde, Darülacezede, şurada, burada mağdur 
olmuş, bir zamanın meşhur sanatçılarının resimleri çı
kar, vah vah, şu memlekette sanatçıya verilen değere 
bakın, böyle değerli bir sanatçının sonu bu mu olma
lıydı gibilerden acıklı acıklı yazılar çıkar ve yakınılıp 
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durulur. Biz kurulacak bu fondan, onların ihtiyaçla
rını karşılayacağız, onları rahatlatacağız. 

Bir de, övünmek için değil, yeri geldiği için söy
lüyorum, bu sene ilk defa devlet bütçesine, sadece film 
ve müzik eserleriyle uğraşan sanatçılar için değil, bü
tün dallarda çalışan sanatçılar için 100 milyon liralık 
yardım ödeneği koyduk. Artık, bundan sonra kimse, 
sanatçının süründüğünü, açlıktan ve bakımsızlıktan öl
düğünü iddia edemeyecek; bu güzel bir şey. Bunu da 
ancak fon sayesinde yapabiliriz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Demek ki bütçeden oluyormuş. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
dediğim kredi, bütçeden olmuyor. Kredi olur mu efen
dim? Siz devlet kademelerinde çalıştınız; kredi olmaz, 
bu olur. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Bakan, kredi de oluyor. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Üçüncü
sü: Türkiye'nin tarihî, kültürel ve tabiî zenginlikleri
nin tanıtılmasına yönelen faaliyetler için yapılacak gi
derler. İşte, üç madde halinde, bu fondan nelerin ve 
kimlerin istifade edebileceği sarih şekilde ifade edil
miştir. Fonun rahat çalışabilmesi gereği açıktır. 

Efendim, «suiistimal olmaz mı?» deniyor. Teklifte 
«Yüksek Denetleme Kurulunun murakabesine tabidir» 
diye bir madde var. Yani biz, bu fonu sarf etmekle 
mükellef bir bakanlık olarak, fonun kullanımı ile ilgili 
görevi yönetmelikle bir devlet bankasına vermişiz. Biz 
yanlış yapacağız, (arkadaşlarımız «Suiistimal» kelime
sini kullandılar), banka suiistimal yapacak, Yüksek 
Denetleme Kurulu da tetkikinde eksiklik yapacak... 
Bu kadar kötü niyetli olmamak lazım gelir; korkma
yın bir şey olmaz. 

Bazı arkadaşlarımın, artık yaygın hale gelen ve 
kolay bir eğlence vasıtası olan video, kaset fiyatları
nın birdenbire çok pahalanacağı şeklindeki endişeleri 
yersizdir. Fon için, kasetlerin orijinalinden ve kopya
larından 200 ila 500 lira arasında bir para alınacak. 
Şimdi, bir kasetten 100 tane kopya çekildiğini düşü
nürseniz; 100 tanesinden 200 lira, yani bir kopyaya 
2 lira düşer; bugünkü para değeri karşısında 2 lira 
neyi ifade eder? Ben bunun bir pahalılık getireceğini 
tahmin ediyorum; ama bakın ne oluyor arkadaşlar; 
Şimdi işin aslına varalım, kimseyi suçlamak için ko-



T. B. M. M. B s 63 2 2 , 1 i 1986 0 : 1 

nuşmuyorum, kimseye hizmet etmek iddiasında katiyen 
değiliz, kendimizi tenzih ederiz; ama mesela, eski bir 
yerli filmi alıyorlar, video kaseti haline getiriyorlar ve 
bunun için film yapımcısına beş kuruş ödemiyorlar, 
istedikleri kadar çoğaltıyorlar. 

Bundan başka, yine mesela bir ses sanatçısının 
- önergelerle onu ilaveye çalışıyoruz • bir bantını is
tedikleri kadar çoğaltıyorlar; yani haklan olmadığı 
halde bunu yapıyorlar. Bunun, öbür hırsızlıklardan 
resmen hiçbir farkı yoktur. Bunun bir sahibi olması 
lazım gelir, kim buna sahip çıkacak? Başı boş, kanu
nu da yok. işte bu kanun onu getiriyor. Deneyeceğiz, 
yürüyeceğini tahmin ediyoruz. Arkadaşlarımızın, mu
halefette olsun, iktidarda olsun, komisyonlardaki bü
tün söylediklerini dikkate aldık; önergelerle bunları 
bu kanun teklifine monte etmeye çalıştık. İyice bir 
teklif haline getirildiği kanaatindeyiz. Bunu yapmak 
şart. 

Bir noktayı daha ifade edeyim, - huzurunuza ge
lecektir, nazik bir noktadır -, Amerika'da, çok güzel 
bir film yapılıyor. Bizde filmler şimdi 100 milyona 
falan mal oluyor, Amerika'da bunu dolara çevirebi
lirsiniz. Amerika'da çevrilen bir film, bakıyorsunuz 
ertesi gün Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde video ola
rak gösteriliyor, beş kuruş ödemeden. Şimdi, biz bu
raya bir hüküm getirdik; onların avukatlığını yapacak 
değiliz, kovuşturmasını da yapacak değiliz. Bize kayıt 
ve tescil edefken, sen bunun royaltisini aldın mı de
meyeceğiz; ama kayıtta, tescilde, bunu bize kim yaz
dırmış, bunu Türkiye'de kim yayacak, kim çoğaltacak 
onu yazacağız. Eğer o adamın, o şirketin avukatı ya
rın Türkiye'ye gelir de, benim bu memlekette malım 
çalınmış, çalıntı bir mal var, bulmak istiyorum, dava 
açmak istiyorum diye size müracaat edip de, bunu 
kayıt ve tescil ettiren kimdir derse, buyurun ismini 
diye vereceğiz; ama kendi eserlerimiz için başka bir 
uygulama yapacağız. Kaçak yapıldığını, bandrolsüz 
çalıştırıldığını gördüğümüz anda, ceza maddesi var, 
zannediyorum 10 uncu madde, hapis cezası getirme
dik; ama büyük para cezaları getirdik. Milyonlarla 
ifade edilen dört beş tane cezamız var, kimi 1 milyon, 
kimi 10 milyon. Bundan sonra, bu yollara sapmak bi
raz zor olacaktır. 

Bilmem anlatabiliyor muyum? Şu kanun teklifi, 
bir başıboşluğun, bir sahipsizliğin cevabı ve cezayı hak 
edenlere parasal olarak cezanın verilmesi usullerini 
getiriyor. 

Mühim bir nokta da şudur efendim: Bizim sinema 
sanayiimizde, ben kendimi bildim bileli sansür mües

sesesinin bir umacı şeklinde nitelendirildiğini hep du
yarım. Doğrudur, eğridir münakaşasını yapacak de
ğiliz; ama bildiğim husus şudur: Evvela, üç kopya fil
min senaryosu yollanır, polis ağırlıklı bir heyet - polis
lerimize tenkit yollu söylemiyorum - bakar, kendine 
göre ölçüler içerisinde bunun filminin yapılıp yapıl
mayacağına dair bir ön izin verir; film bittikten sonra 
bir kere de sansür müessesesi tarafından, ele alınır. 
Bu, bir sürü masrafları gerektiren ve son derece şikâ
yeti mucip bir denetim şekli. Biz, bunu daha kolay ve 
rahat yapılır hale getirelim dedik. Bizim zaten genel 
anlayışımız, mümkün mertebe sanatta da liberalizmi 
öngördüğü cihetle, acaba büsbütün sansürsüz, büsbü
tün denetimsiz götürebilir miyiz dedik, ama bunu bi-
r,az mahzurlu gördük. Bunu, komisyonda muhalefet
teki arkadaşlarımız da kabul ettiler. 

Denetimi tarif ettik, neyi denetleyeceğiz? 2 ve 3 
üncü maddede, millî bütünlüğümüze aykırı, millî örf, 
ahlak vesairemize aykırı gibi iki üç cümle içinde, ne
lerin gösterilmemesi icabettiğini tasrihen belirttik. 

Şimdi pratikte durum şöyle olacak: Eseri getire
cekler, kaydını ve tescilini yaparken, Kültür ve Tu
rizm Bakanlığından bir, içişleri Bakanlığından bir ve 
Millî Güvenlik Kurulundan bir kişi olmak üzere, üç 
kişilik bir alt komisyon kurulacak. Bu arkadaşlar ge
len filme bakacaklar; sözlü eser ise, dinleyecekler, bu 
söylediğim denetim maddesindeki mahzurlarla ilgili 
kendilerinde bir tereddüt uyandığı takdirde denetim 
kuruluna sevk edecekler. Eğer, böyle bir şüphe ve en
dişe duymazlarsa, bu filmi, eseri, videoyu denetim 
kuruluna hiç uğratmadan dağıtıma tabi tutacaklar
dır; basit bir işlem. Eğer bunu yapmaz isek ve haki
katen bu eser böyle bir kusuru içeriyorsa, Anadolu' 
nun en ücra köşelerine onbinlerce dağıtıldıktan sonra 
toplatılması fiilen mümkün değil. Biz bunu sansür ad
detmiyoruz, bu bir tedbirdir; ama denetim kurulu 
şüphelendiği takdirde -ki kimlerden mürekkep oldu
ğu Kültür ve Turizm, içişleri, Millî Eğitim ve Dışiş
leri Bakanlığı ve Millî Güvenlik Kurulu temsilcilerin
den oluşuyor ve ayrıca da, bir yapımcı ve sanatçı bu
lunuyor. 

Arkadaşlarımız, «Nasıl yapımcı?» diye sordular. 
Buna da cevap vereyim: Telif haklarıyla ilgili kanun
da dört tane meslek birliği öngörüldü. Bununla ilgili 
birliğin yollayacağı veya bir meslek kuruluşunun yol
layacağı yapımcı veya sanatçıdır. Bir de, o eserin ya
pımcısı, o kurulda bulunma hakkına sahip olacaktır. 
Çok demokratik bir kurul içerisinde mahzurları gö
rüşülecek ve birlikte karar verilecektir. Bu şekilde da-
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ha yumuşatılmış bir denetim şekli getirilmiş olmak
tadır. Bunları büsbütün denetimsiz bırakmaya biz razı 
değiliz. Dediğim gibi, millî menfaatlerimize, örf ve 
ahlakımıza aykırı eserlerin oynatılması gibi mahzurlu 
bir sistem de, böylece işleyemez hale getirilmiş ol
maktadır. 

Bence, bu kanun hakkında söyleyebileceklerim 
bunlardan ibarettir. Yalnız, müsaade ederseniz şunu 
vurgulamak istiyorum: Bütün arkadaşlarıma, temelde 
böyle bir kanuna razı olduklarından ve çıkmasına ta
raftar bulunduklarından dolayı tekrar teşekkür edi
yorum. «Acelecilik yapılmış» deniyor, biz o kanaatte 
değiliz. 

Sadeoe film, video ve müzik eserleriyle ilgili sanat
çılara değil, genelde bütün sanatçılara elimizden gel
diği kadar yardım etmekteyiz. Bir propaganda yap
mak için söylemiyorum; ama üç senedir bu kürsüden 
hep ifade ettim, özellikle devlet tiyatro, opera, bale 
ve orkestralarında çalışan sanatçılarımıza, kendileri
nin arzu ettikleri ücretleri aynen verdik. «Sanatçı ne 
alsa azdır» prensibinden hareket ederek, inşallah bu 
sene de, arzu ettikleri ücretleri aynen vereceğiz. 

Demin de arz ettiğim gibi, bütçemize ilk defa bu 
sene 100 milyon lira koyduk. Yine bu sene, yüksek 
Meclisinizden geçen bütçe içerisindeki imkânlardan 
faydalanmak suretiyle, muhtelif sanat dallarındaki sa
natçılarımızı teşvik ve korumak amacıyla ödül verme 
yollarına gidiyoruz. Bu kanun, bu espriden hareket 
edilerek hazırlanmış bir kanundur; faydalı olacağına 
inanıyorum. 

Beni dinlediğiniz için sevgi ve saygılarımı sunar, 
teşekkürlerimi arz ederim efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
HÎLMt BİÇER (Sinop) — Sual sorabilir miyiz 

efendim? 
ENVER ÖZCAN (Tokat) — Soru sormak isti

yoruz Sayın Başkan. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, «Son söz milletvekilinindir» ilkesine göre söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, son sözü Sayın Tanık iste
mişlerdir. Onun konuşmasından sonra, sual soracak ar
kadaşlara imkân tanıyacağım efendim. 

Buyurun Sayın Tanık. (ANAP sıralarından alkış
lar) • 

SÜHA TANIK (tzmir) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; ülkemize 1918 yılında girmiş bulunan 
sinema, öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, 
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elektrik ve kıtaların keşfinden çok, dünya medeniye
tinin veçhesini değiştirecektir. Sinema, insanlar arasın
daki görüş ve görünüş farklarını silecek, insanlık idea
linin tahakkukunu sağlayacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, bu kadar önem verilen 
ve düşünürler tarafından çağımızın sana<ı olarak ni
telendirilen sinema ve ona hayat veren sanatçıya ve 
bir film yapılmasında tüm emeği geçenlere, acaba 
biz devlet olarak, 70 yıldır ne vermişiz? Bakıyoruz, 
1982 Anayasamızın 64 üncü maddesi aynen şöyle di
yor: «Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. 
Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlen
dirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması 
için gereken tedbirleri alır.» 

Peki, acaba bizler Anayasamızın bu amir hükmü
nü tam olarak yerine getirebiüyor muyuz? 

Sayın milletvekilleri, bizler Anavatan iktidarının 
milletvekilleri olarak, yüce Meclisinize bu kanun tek
lifimizi niye getirdiğimizi ve bununla beraber, kanun 
teklifimiz hakkında yüce tasviplerinizi niye rica et
tiğimizi birkaç kelimeyle şöyle özetlemek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, biz istiyoruz ki, Türk si
nema sanatına emek vermiş kişiler, kahve köşelerin
de iş beklerken, açlık duygusunu tatmasınlar ve biz 
istiyoruz ki, sanatçılar, sanat uğruna bir sokak köşe
sinde seyyar satıcılık yapmasınlar ve sanata hizmet 
edenler, bir köşede yokluk içinde ölüp gitmesinler. 

Topluma mal edilmiş, ödüller almış, ayakta alkış
lanmış öyle eserler vardır ki, bunları yaratanları 
toplum bazen kral, bazen kraliçe ilan eder; bazen de, 
zirveden düştüklerinde tabiatın yenilgisine uğrayarak, 
bir avuç toprak olup, kaybolup giderler. 

Sayın milletvekilleri, şimdi biraz da realiteye dö
nüp esas teşkil eden video eserlerine gelmek istiyo
rum. Video, sinema konusu kadar eski olmadığı halde, 
maalesef, kendisinden 70 yaş daha büyük ve kendisi
ni doğurup büyüten, hayatiyetini sağlayan sinemayı, 
tekniğin sağladığı avantajla yer hale gelmiştir, sine
mayı bitirip tüketmiştir. Burada sebep, hak hukuk me
selesidir. Hiç kimse hak sahibi olmadığı bir eseri, ka
sıtlı ve bilerek hak sahibiymiş gibi tasarruf etmeye, 
bunu ticarî kazanç aracı olarak kullanmaya yetkili 
değildir. 

Sayın milletvekilleri, bir videocu arkadaşım aynen 
şöyle diyor: «Video mesleği yapan kimselerin onur
larım kurtarmak için hazırlanan bu kanun teklifine 
katılıyor ve sonuna kadar sizleri destekliyoruz.» Bu 
noktadan hareketle sonuca şöyle yaklaşıyoruz: Son de
rece zengin olan Türk kültür ve sanatım dünyaya ta-
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nıtmak, ancak sinema ve videonun el ele vermesiyle 
mümkün olabilir. Şimdi bakıyoruz, kanun teklifimiz 
şekil olarak istenen düzeye geliyor; fakat hâlâ ortada 
diğerlerini tamamlayıcı bir unsura ihtiyaç duyuluyor. 
işte son anda bu da bulunuyor sayın milletvekilleri; 
fakat maalesef kanun teklifimiz, Genel Kurula inmiş 
oluyor. Şimdi ne yapmamız gerekli? Kanun teklifimiz 
görüşülürken, vermiş olduğumuz bazı önergelerle ya
pılacak düzenlemelerle görevimizi tam olarak yerine 
getirmiş olmanın mutluluğunu tadacağız Nihat Ak-
pak arkadaşımla beraber. 

Sayın milletvekilleri, hiç sessiz, fon müziksiz, şar
kısız, türküsüz bir filmin neye benzediğini düşündü
nüz mü? Hiç şüphesiz cevabınız «hayır» dır. Çünkü 
sessiz sinema döneminde bile, perde arkasında gramo
fonla fon müziği verilmekteydi. Ayrıca, sayın millet
vekilleri, şu da kesin olarak bilinmelidir ki, müzik 
kültürü, müzik eğitimi ve müzik geçmişi olmayan 
bir toplumun, sanatsal yapıtlarından ve medeniyet
lerinden bahsetmek yersizdir. Folkloruyla, halk müziği 
ile çağdaş müziği ile bir ülkenin beynelmilel dili 
müziktir. 

İşte bu denli etkili bir sanatın her hakkının ko
runması gerektiğine inandık. Daha önce de bahsetti
ğim gibi, bu yasanın ismine bir kelime ilavesi gerek
tiğini düşündük ve verilen önerimizde bu amaç gü-
dülmüştür. Bu amacın doğrultusunda yüce tasvipleri
nize saygı ile arz eder, yüce heyetinizi hürmetle se
lamlarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tanık. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Soru 

sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Soru sormak isteyen arkadaşlarımız; 

Sayın Bayazıt, Sayın Melen, Sayın özcan, Sayın Se
vinç, Sayın Biçer, Sayın özgenç. 

Buyursunlar Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, sayın bakan, Fikir ve Sanat Eserleri Kanu
nunda videolar mütalaa edilmediği için, bu defa bu 
kanunda bunu da tedvin ettiklerini işaret buyurdular. 
Halbuki, 1.11.1983 tarihli ve 2936 sayılı Kanunla, Fi
kir ve Sanat Eserleri Hakkındaki Kanunda, 17 madde 
tahminine göre, değiştirildi. Bunun içerisinde bilhassa 
41 inci maddede, plak, video kasetleri ve ses bantları 
ve umumî mahallerde kullanma şekilleri hakkında hü
kümler var ve diğer maddelerde de buna paralel hü
kümler mevcut. Bunlar nizam altına alınmıştı. 
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Bu kanunu hazırlayan arkadaşlarıma çok teşekkür 
ederim; fakat bu kanundaki değişiklikler göz önüne 
alınmamış. 

BAŞKAN — Yani demek istiyorsunuz ki, bu ka
nun ile getirilen teklif arasında tezat vardır, bunun 
çeliştiğini iddia ediyorsunuz. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Evet, te
zat vardır. 

ikinci sualim: Türkçeden Başka Dillerde Yapıla
cak Yayınlar Hakkında Kanun var. Bu kanun da, 
19.10.1983 tarihinde Millî Güvenlik Konseyinden çık
tı ve halen de yürürlüktedir. Bu kanun, korsan ka
setçiliği, korsan videoculuğu ve korsan neşriyatı ön
lemek için çıkarılmıştı. 

Bu kanundaki mevcut hükümler burada nazarı 
itibare alınmamıştır. Videoculuk, şimdi neredeyse ser
best bırakılmıştır. Bu konunun, bu kanun içerisinde 
mütalaası zorunludur; yoksa büyük bir çelişkiye ma
ruz kalacaktır. Bu konular hakkında gerekli bilgi, sa
yın bakanıma herhalde teşkilatı tarafından verilme
miştir. Bunun açıklanmasını rica ediyorum. 

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

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) - Efendim, 
zannediyorum ki, iyi anlatamadık; daha doğrusu, 
eksik anlattık. 

Bu kanunun huzurunuza getiriliş sebeplerini sıra
larken, «Eskisinde video yoktu» demedim Şöyle de
mek istedim; bir bandrol sistemi var; demin ben bu
nun detayına girmedim. Bu kanunun getirdiği büyük 
esaslardan bir tanesi bandroldür. O bandrol, eski ka
nunlarda yoktur ve bandrol kavramını getirmezse
niz - yeni bir teknolojidir bu - bandrolü yırtmaya ça
lışırsanız, o filmi oynatamazsınız, o ses bandını din
leyemezsiniz. Dünya bunun çaresini bulmuş ve bu
nu, biz o kanunları çıkardıktan sonra buldular. Bu
gün televizyonu da seyrederken, köşesinde «TRT» 
diye bir amblemi görüyorsunuz. Bizim de bandrolla-
rımız bundan sonra hem yapımcının, hem de bizim 
bakanlığımızın amblemini taşıyacak. 

Ben o kanunlarda olmayıp da bu kanun teklifi 
ile getirmiş olduğumuz esas yenilik olarak bandrolü 
kastediyorum. Bu hiçbir kanunda yok; Telif Hakları 
Kanununda da bu belirtilmemiştir, bahsettiğiniz ka
nunlarda da yoktur; kayıt ve tescilde bandrollamadığı-
nız müddetçe istediğiniz kadar da para cezası koyun, 
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önüne geçme imkânınız yoktur. Esas anlatmak istedi
ğim buydu. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Hürri
yeti bağlayıcı cezalar getirirseniz ancak öyle önleye
bilirsiniz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Neyi önle
yebiliriz anlayamadım? 

Sayın Başkan, anlayamadım. 
BAŞKAN — Efendim, daha önce sorduğu iki sua

le cevap lütfetmenizi rica ediyorum. Birincisi, bahset
tiği kanunla getirlen bu teklif arasında tezat vardır 
diyor; bu tezatı izaha davet ediyorum. 

İkincisi bahsettiği husus da, başka bir kanun ile bu 
teklif arasında... 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Türkçe-
den Başka Dillerde Yapılacak Yayınlar Hakkında 
Kanun. 

BAŞKAN — O kanun ile bu teklif arasında da 
yine zıddiyet vardır diyor. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Nedir? Ben 
hiçbir tezat görmüyorum, hiçbir tezat yok efendim; 
birbirini tamamlayan iki kanundur, hiçbir tezat yok
tur. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın Ba
kan, kanunda bir seneden iki seneden başlar hürri
yeti bağlayıcı cezalar. Burada 1 milyon lira para ce
zası öngörüyorsunuz; öyle de verilebilir; tensipleri
nize sunarım. O bakımdan arz ettim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Efendim, 
orada dikkat ederseniz, «denetimin mülkî amirlerce 
yapıldıktan sonra yargıya yollanacağı» söylenilir. Bu 
para cezası, idarî cezadır. Ayrıca, yargıya gidecek
tir; yargıya gittiği zaman ilgili kanununda gösteri
len, sizin de şimdi bahsettiğini*; hapis cezaları yine 
tatbik edilecektir. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Bir ko
yundan iki post çıkarıyorsunuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Hayır, idarî 
ceza ayrıdır, adlî mercilerce verilen ceza ayrıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Konu, biraz daha vuzuha kavuşmuştur. 
Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, Anaya

samızın 27 nci maddesinde, «Herkes, bilim ve sanatı 
serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve 
bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. 
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Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci, 2 nc« ve 3 üncü 
maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak 
amacıyla kullanılamaz» der. 

Şu halde, sayın bakan, denetimin biraz yumuşa
tıldığını ifade etti; ama sanıyorum ki, denetimi yu
muşatırken dahi bu maddeyi nazara almamışlardır. 
Çünkü, denetimi tarif eden 3 üncü maddede; örf, 
âdet vesaire, bunları da ithal etmişler. Yani Anayasa
nın bu maddesi örf ve âdetimize uymuyor diye bir 
sanat eserinin yayınlanmasına mani olunamaz. Aca
ba, bu fıkrayı dikkate almadan mı yazmışlar? Ge
tirdikleri 3 üncü maddenin denetime ait fıkrasında 
sarahaten buna aykırı hükümler vardır. Örf ve âdet 
deyince - bu ifadeyi arkadaşımızın birisi de belirtti -
biraz takdire tabi meseledir bunlar. Sayın Bakan örf 
ve âdete uymuyor diye bir aralık turistlerin göğüs 
örtülerine dahi müdahale etmişti. Korkarım ki, örf 
ve âdete uymuyor diye, bütün sanat eserlerini bu ba
kımdan men etmeye kalkacaklar. 

Bu hususta düşüncelerini öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Buyurun Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Efendim, bu 
üstsüzler meselesinden bahsetmeyen çok değerli bir 
büyüğümüz Sayın Melen vardı, o da bahsetti, bu 
koleksiyon tamamlandı. Herkes bunu bir kere söy
lüyor. Tabiî ben bunu bir lâtife olsun diye işaret 
ediyorum. Aslında Anayasaya aykırı bir hüküm ge
tirmiş değiliz; ama bu bir özel kanundur ve Anaya
saya da aykırı değildir. Elbette biz örf ve âdet der
ken, başta ahlâka, hatta inançlarımıza, toplumun re
aksiyonlarına bakmak mecburiyetindeyiz. Zannederim 
bu başka bir vesileyle huzurlarınıza zaten gelecektir. 
Geldiği zaman onu ayrıca tartışırız. Biz bu işin başını 
büsbütün boş bırakamayız. Anayasaya aykırı olma
mak şartıyla özel tedbirler getiririz. 

FERİT MELEN (Van) — Anayasaya rağmen. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Anayasaya 
aykırı olmamak kaydıyla. 

FERİT MELEN (Van) — Bu aykırıdır. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Hayır, biz 
öyle düşünmüyoruz efendim. 

FERİT MELEN (Van) — Bu Anayasaya aykırı
lık yeter. 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Anayasa 
Mahkemesine gider döner efendim. 

FERİT MELEN (Van) — Sizin zihniyetinizle hey
kelleri kaldırdılar. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Me
len, korkmayın, biz kaldırmayız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Enver özcan. 
ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın Başkan bi

rinci sorum: 

Bir süredenberi Bakanlığımız nezdinde tiyatro
larla ilgili bir yasanın hazırlandığı biliniyor. Hatta 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesi görüşülürken, Sa
yın Bakana sorduğum bir soru münasebetiyle de, Sa
yın Bakanımız bu tiyatro yasasının çok kısa bir za
manda gündeme geleceğini belirtmişlerdi. Şimdi bir 
yıla .yakın bir zamandan beri tiyatro yasasının ha
zırlanıp geleceği söylenirken, birdenbire, alelacele gün
demimizdeki bu teklifin, tiyatro ile ilgili tasarıyı sol-
layıp getirilmesindeki amaç nedir? 

İkinci sorum: Sayın Başkan, bizlere kadar gelen 
rivayetlere ve söylentilere göre, bu teklifin aslında 
«Ulusal Video» adlı şirketin sahibi tarafından hazır
landığı söyleniyor. Sayın Bakandan bunun doğru olup 
olmadığını öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Efendim, ti
yatro yasasını biz Millî Eğitim Komisyonuna 3 ay 
önce şevkettik, normal prosedür içinde huzurunuza 
gelecektir; ama bu kanun teklifi - demin kürsüde ifa
deye çalıştım- ihtiyacı karşılama yönünden, hırsızlı
ğa, korsanlığa bir an evvel son vermesi yönünden 
ivedilik arz ediyor, onun için daha hızlı getirmiş ola
biliriz. Tiyatro kanununu sollamak konu değildir, ko
misyona gelmiştir. 

Ulusal Video şirketine alet olma gibi bir itha
ma, aman ha sakın sapmayın. Bu Meclisteki hiçbir 
milletvekilinin hiçbir grubun şu veya bu şirketin em
rinde olduğu imajını veya ithamını sarf etmeyin, bin
diğiniz dalı kesersiniz. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sevinç. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ne demek istiyorsu

nuz Sayın Bakan anlamadım. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Anlamaya-
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cak bir şey yok, biz bir şirketin emrinde mi çalışıyo
ruz? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Milletin Meclisinde 
böyle konuşamazsınız Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Milletin 
Meclisinde böyle laflar edilmez. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Demokrasi vardır 

Sayın Bakan. «Böyle laf edilmez» ne demek? Bizim 
bindiğimiz dal kuvvetlidir, Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Yani ben de 
size, falancanın hizmetindesiniz der miyim? Biraz 
seviyeli konuşalım efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Milletvekili 
gibi konuşalım efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Milletvekili gibi ko
nuşuyorum Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, Sayın Kuşhan... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Milletvekili 
hiç kimsenin emrinde değildir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bize abanın altından 
sopa gösteriyorsunuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Mahalle kav-
vesi değil burası, biraz seviyeli konuşun lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Çok seviyeli konu

şuyorum Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen efendim... Sa

yın Bakan lütfen efendim... (Gürültüler) 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Biraz sevi
yeli konuşalım. Alabildiğinize konuşamazsınız bura
da. Bizi «şirketlerin emrinde farz edemezsiniz» Ken
dinize gelin biraz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Başkanlığın vereceği 
cevabı zatıâliniz vermeyiniz, lütfen efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Bakın, ko
nuşmaya bakın Sayın Başkan. Böyle bir müdahaleye 
nasıl müsaade ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan... Zatıâliniz söz al
madan herhangi bir kimseye sataşma âdetinden vaz
geçiniz... 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Usulüdür. 

BAŞKAN — Bu âdetinizden vazgeçiniz. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bura-

sf babanızın çiftliği değil. Zatıâlinizin de müdahale 
etmesi gerekir. 

BAŞKAN — İki yıllık tatbikatımızda her gün bu 
âdetinizi tekrarlıyorsunuz. Sizden rica ediyorum, bu 
âdetinizi terk ediniz. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, SHP sıralarından gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ben 
bu Mecliste İçtüzüğe ve Anayasaya en çok riayet 
eden bir milletvekiliyim. Sayın Bakanın aba altından 

1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'a uyarma 
cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, Başkanlık Divanına 
vaki bu saygısızlığınız, talep olmadan, söz verilmeden 
konuşma âdetinizi devam ettirmeniz sebebiyle size ih
tar cezası veriyorum. 

sopa göstermesine müsaade edemezsiniz. Zatıâliniz de 
buna şahittir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... (SHP sıralarından 
gürültüler) 

Efendim, size ihtar ediyorum. Her celse, her otu
rum, her birleşim ihtar alıyorsunuz. Bunun sebebi de, 
İçtüzük hükümlerine riayet etmiyorsunuz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Ana
yasanın ve yasaların verdiği hakkı kullanıyorum. Ben 
haddimi biliyorum, ben milletvekiliyim... (ANAP sı
ralarından «Ayıp, ayıp» sesleri) Ben susturulamam, 
gerektiği yerde konuşurum; fakat sistem içerisinde 
konuşurum. (Gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Bakanın bağır
maması lazım. 

BAŞKAN — Size söz vermedim efendim. 

İSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Efendim, zatıâlinizi de görüyorum, 
sayın bakanı da görüyorum. Zatıâliniz, söz istemeden 
konuştuğunuz için sataşmaya sebebiyet veriyorsunuz. 
Lütfen oturun efendim... Lütfen oturun. (SHP sıra
larından gürültüler) 

Sayın Sevinç, buyurun. 
GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Neden mü

dahale ediyorsunuz? 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — önüne bak sen, 

doğru dürüst otur her şeyden evvel, terbiyeli ol. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sevinç. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Efendim, sine

malar gerçekten insan sağlığı ile alakalı, insan sağlı
ğını ilgilendiren tesislerdir. İnsan sağlığına uygun ol
mayan birçok kapalı yerlerde, kahvehanelerde, bira
hanelerde; sinemalarda oynatılan filmler kadar uzun 
filmlerin oynatılması, acaba insan sağlığını bozmaz 
mı? Yani, umuma açık olan yerlerde uzun sinema eser
lerinin video ile oynatılması halk sağlığını bozmaz mı 
diye bir soru tevcih etmek istiyorum. Yani, şunu de
mek istiyorum : Sinema eserlerinin videolar kanalı 
ile kahvehanelerde ve birahanelerde insan sağlığını hi
çe sayarak bu gibi yerlerde, çok uzun süreli oynatıl
ması toplum için zararlı olmaz mı? 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOM 

2. — Sakarya Milletvekili 
Milletvekili Süha Tanık'ın, 
nu Teklifi ve Adalet; Bayındırlık\ 
ve Turizm; Plan ve Bütçe 
(2/216) (S. Sayısı: 394) (Devam) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) 

sayın bakandan öğrenmek istediği)m 
nema deyince; havalandırması 
gereken ve birçok bakımdan kontrol 
sı gereken... (SHP sıralarından 

KÜLTÜR VE TURİZM 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU 
rakın da soru soran arkadaşımı 
edin, sual soruyor yani... İnsaf 

KADİR NARİN (Diyarbakır)) 
bir bakan böyle konuşamaz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili 
dim mi? 

KADİR NARİN (Diyarbakır) 
dim, görmüyor musunuz? 

KÜLTÜR VE TURİZM 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU 
tim? Ne yaptım? Anlayalım. 

Nih\at Akpak ve İzmir 
Sineriıa ve Video Kanu-

tmar, Ulaştırma 
Korkisyonları Raporları 

(Sivas) 

edin 

fSevinç. 
— Sayın Başkan, 

bir olay var. Si-
sigara içilmemesi 
altında tutulma-

giirültüler) 
BAKANI MEHMET 

— Efendim, bı-
dînleyeyim, müsaade 

jLn yahu... 
— Sayın Başkan, 

zatıâlinize söz ver-

— Sataşıyor efen-

BAKANI 
(Sivas) -

MEHMET 
- Ne sataş-
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VII. — DİSİPLİN CEZALARI 
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ikincisi, gerçekten yerel yönetimler, yani beledi
yeler sinema biletlerinin her birinden bir miktar pa
ra almaktalar. Şunu öğrenmek istiyorum : Acaba, 
yerel yönetimler sinemalara ne veriyor? Yani, aldık
ları bu paranın kaldırılmasını düşünmek daha hakça 
bir düşünce olmaz mı? tilerde veya ilçelerde, yani ye
rel yönetim olan yerlerde bir sinema eseri sinemaya 
geldiğinde, belediyenin ve yerel yönetimlerin ağır bir 
miktarda para rüsum almaları eskiden belki düşü
nülebilirdi; yerel yönetimlerin gelirleri eskiden fevka
lade azdı, yani bunlardan bir kazanç temin edebilir
lerdi; ama sizin de ifade ettiğiniz gibi, sinema sa
nayiinin ve sinema eserlerinin yaygınlaşması bakı
mından bu rüsumu kaldırmak yerel yönetimleri zor 
duruma düşürmeyecektir. Bunu düşünür müsünüz? 

Bunları öğrenmek istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 
bakana söz vermeden evvel, İçtüzüğün 134 üncü mad
desi gereğince söz hakkımı kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâlinize «Uyarma» ce
zası verilmiştir, eski içtüzükte kullanılan, ihtar ceza
sıdır; uyarmayı, ben, ihtar olarak ifade ettim. Bura
da ihtar diye bir ceza yok. benim kastetmek istedi
ğim uyarmadır. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bu 

tutumunuzla kendinizi tescil ettiniz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Efendim, 
uzunca film veya videoların kapalı yerlerde oynatılma
sı sağlığa aykırı mıdır? Unutmayalım ki, bugün pra
tikte, fiiliyatta kahvehanelerde televizyonun açıldığı 
saatten bittiği saate kadar oturmaktadırlar. Elbette 
ki kapalı yerlerde sağlığa zararlı durumlar olmakta
dır; ama bu benim bakanlığımdan çolc, sağlık müdür
lüklerinin ve belediyelerin konusudur. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Bu kanuna ko
nulamaz mı? 

KÜLTÜR VE TURtZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Kanuna 
koymamız mümkün değil, eserlerin korunmasıyla fa
lan hiçbir ilgisi yok. Bunun cevabı böyle. 

Bunun dışında, belediyelerin aldığı eğlence vergi
si, son yaptığımız bir girişimle yüzde 20'den yüzde 
10'a indirildi. 

Benim tiyatrolara, bilhassa özel tiyatrolara tatbik 
edilmesini istediğim ve film sanayiinin ayakta kala
bilmesi için temenni olarak ileri sürdüğüm husus; 

imkân bulursanız bu yüzde 10'un da kaldırılmasına 
gayret edin şeklindeki temennimin bir gün tutmasını 
sizinle beraber ben de arzu etmekteyim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — önerge versek 

bu kanunda olamaz mı? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Olmaz, Be
lediye Gelirleri Kanununda olur. 

BAŞKAN — Sayın Özgenç. 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, sayın ba

kanımız tarafından, aşağıda arz edeceğim suallere ce
vap verilmesini istirham ediyorum : 

Az evvel Sayın Sevinç arkadaşım sordu; ama ben
de bir tereddüt olduğu için yine soruyorum, bağış
lasınlar. Belediye Gelirleri Yasasında, Eğlence Ver
gisi olarak, sinemalardan alınan bir eğlence vergisi 
var, bunun miktarı oldukça yüksek olduğu için, bu
nu bir yasal düzenleme ile miktarını düşürücü bir 
tedbir veya bir yasa teklifi hazırlamayı düşünürler mi? 

İkinci sorum; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu diye bir kanunumuz var, bu kanunun bazı 
maddelerine değişiklik getiren 1.11.1983 tarih ve 2936 
sayılı Kanunla sinema ve video alanında birtakım de
ğişiklikler yapıldı. Şimdi, bu iki durum muvacehe
sinde, bu alanda birtakım mevzuat kargaşası çıkma
yacak mı? 

Bu yasaya göre, sayın bakanlığın altı ay içerisin
de çıkartması icap eden bir yönetmelik vardı. Bu yö
netmelik çıkarıldı mı? Çıkarılmadıysa, altı ayda çı
karılmasına amir olan bu hüküm, niye yerine getiril
medi? 

Üçüncü sualim, sanıyorum en önemli olanı da bu
dur, dinleme lütfunda bulunursanız, özellikle video 
kulüplerini ilgilendiren bir konu : Şimdi, video kulüp
lerinin gösterim ve kiralama hakkını aldıkları master 
film ve kasetlerin, kanunun öngörmüş olduğu esaslar 
dairesinde, bondrolunu yapıştırmak veya ücretini öde
mek suretiyle, video kulüp sahibine, bu kasetten sa
dece kendi firmasında kiralamak koşulu ile birkaç 
tane kopya kaset çıkartma hakkının verilip verileme
yeceğini, bu kanunun böyle bir hakkı tanıyıp tanı
madığı hususunun açıklanmasını istirham ediyorum? 

Sayın Nalbantoğlu arkadaşımızın bir istirhamı 
olarak bu sualimi soruyorum : Şair ve ozanların eser
lerine de bu kanunun teşmil edilip edilemeyeceğini 
sormak istiyorum. 

Bir de, birtakım cezalar var... Bu cezalar, anladı
ğım kadarıyla, Türk Ceza Kanununun 19 uncu mad-
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desinde belirtilen ceza nispetleri kuralı ile mukayese 
ettiğimizde, oldukça fazla, yüksek ve fahiş. Adamın 
işyerini kapatıyoruz; bir tane korsan kaset bulduğu
muz zaman, cezası 1 milyon liradan başlıyor, 2 mil
yon, 3 milyon, 6 milyona kadar çıkıyor. Bu miktar
ları, ceza adaleti ile mukayese ettikleri zaman, doğru 
buluyorlar mı? 

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

MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Efendim, 
birinci suali - soru sahibi arkadaşımızın da işaret et
tiği gibi - biraz evvelki arkadaşımızın sorusunu cevap
larken cevaplamış bulunuyorum. Yüzde 20 civarında 
olan Eğlence Resmi yüzde 10'a indi; ben Kültür ve 
Turizm Bakanı olarak, inşallah sıfıra iner derim. 

5846 sayılı Kanun ve onun tadil edilmiş şeklinin, 
bu teklifle bir kargaşa yaratacağını zannetmiyorum. 

Arkadaşımız, altı ay içerisinde çıkartılması icap 
eden yönetmelikten bahsetti. Kanunun emri, yönet
melik çıkartılması değildir, tüzük çrkartılmasıdır. 
Biraz evvel kürsüde ifade ettim; Sayın Şardağ'ın, «Tü
zük neden bugüne kadar çıkmadı?» şeklindeki soru
suna cevap verirken durumu arz ettim; artık son saf
hasındadır, Danıştaydan çıkmak üzeredir, çıkar çık
maz da yürürlüğe girecektir. 

Kendi firmasında kalmak şartıyla, yapımcının, bir
kaç tane kopya çıkarması ve bandrolsüz kullanması 
şeklinde... 

EDİP ÖZGENÇ (içel) — Yanlışlık yaptım; özür 
dilerim. Kaset kiraladığımız video kulüpler var ya, 
onu kastettim. Video kulüp sahibi, yapımcı değildir, 
video gösterme hakkını ve kiralama hakkını alan ki
şidir. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Zannediyo
rum buna ait bir önerge var - ya siz hazırladınız ya 
başkaları - o gelince, heyeti umumiye karar verir; ama 
benim şahsî kanım - eğer istiyorsanız - birtakım açık 
noktalar, açık pencereler bırakmaya gelmez. Zaten 
ifade ettim, bütün bu açık yerleri kapamak için çı
karılmış bir kanundur. Bunun için, ben şahsen taraf
tar değilim; ama takdir yüce heyetinizindir. 

Şair ve ozanların eserleri. Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunun telif haklarıyla ilgili kısmında korunmuş
tur. Bu şiirlerin çoğaltılması ve korsanlığa sebebiyet 
vermesi, bugüne kadar görülmemiş bir olay. Belki si

zin şiirleriniz için ayrı bir şey düşünürüz Sayın Nal-
bantoğlu. 

Cezaların ağır olup olmaması, takdirlerinize kal
mıştır. Bunda hapis cezaları bile vardı; biz doğru bul
madık, caydırıcı olması hususu üzerinde durduk; çün
kü bu, fiiliyatta bugüne, kadar çok büyük paraların 
döndüğü bir alandı. Cezaların biraz caydırıcı olma
sı için, belki alışmadığımız rakamlar öngörülmüştür; 
takdir yüce heyetinizindir. 

Teşekkür ederim efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz, İçtüzüğümüzün 134 üncü maddesini 
size okumak ve dolayısıyla... 

BAŞKAN — Ben de size hemen okuyayım : «... 
oturumun veya birleşimin sonunda söz verilir» diyor. 
Birleşim daha... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — İsterse içerisinde de 
verebilir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O takdir bize ait efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Lütfederseniz, ver

diğiniz cezayla ilgili konuşma yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Takdir bize aittir efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — O zaman, oturumun 

sonunda mutlaka söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Takdir bize aittir efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Takdir yalnız size ait 
değil Sayın Başkan, söz vermek mecburiyetindesiniz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Takdir 
içtüzüğe aittir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — içtüzük sizin istedi
ğiniz şekilde yorumlanamaz; 134 üncü maddeye göre, 
bana bu oturum süresinde söz vermek mecburiyetin
desiniz efendim. 

BAŞKAN — «... bu üyeye, oturumun veya birle
şimin sonunda söz verilir» diyor. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — isterse içerisinde de 
verebilir Sayın Başkan; yukarısını da okuyun lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Biçer'in de sorusu vardı, bu
yurun efendim. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, cezaî 
hükümler kısmında, 11 inci maddede, bu cezanın na
sıl verileceği, cezayı kimin vereceği ve Türk Ceza 
Kanununa bir atıf yapılıp yapılmadığı hakkında bir 
sarahat yok. Benim şahsî kanaatime göre, hukuk tek
niği yönünden 11 inci maddede bir eksiklik vardır. 
Bu konuyu düzeltmeyi düşünürler mi? 

Sual 2. Bu kanun teklifiyle bakanlığın bünyesin
de bulunan Sinema Dairesinin işlerinde oldukça bü
rokratik muamelelerin çoğalacağı anlaşılıyor. Bunla-
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rı halletmek, takip etmek ve neticelendirmek üzere 
ne düşünmektedirler, müstakil bir daire kurulması dü
şünülmekte midir? 

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

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, bu sual, Plan ve Bütçe Komisyonunda da so
rulmuştu, Dikkat buyurursanız her rakamdan sonra 
mesela «1 milyon liradan 2 milyon liraya kadar ağır 
para cezası» diyor, «Ağır» dediğiniz zaman yargı or
ganı kapsamına sokmuş oluyorsunuz, bu cezayı yar
gı organı verir, başkası veremez. 

HÎLMÎ BİÇER (Sinop) — Tabiî, ama hangisi? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Efendim, 
ilgili mahkemesi... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Efendim, bunlarda 
umumiyetle prensip olarak açıklık vardır, parantez 
içerisinde asliye ceza, ağır ceza denir. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Hayır, ona 
lüzum yok efendim. «Mülkî amir - madde var bura
da - yargıya sevk eder» diyor, yargı usul kanunla
rına göre, neyin nereye sevk edileceği o usul kanun
larında belirtilir, her kanunda ayrı ayrı belirtilmez. 
Yalnız «Ağır para cezası» diye tasrih ediliyor, onun 
yargı organı tarafından verileceğini ifade için, bu da 
kâfidir; bu bir. 

İkincisi : «Dairenizin yükü ağırlaşacak mıdır?» 
dediler. Ağırlaşabilir, zaten biraz evvel konuşan Sa
yın özgenç arkadaşımız da bahsetti. Biz belki de bu
günkü Sinema Dairesi Başkanlığının bu işe kâfi gele
meyeceğini kendileri gibi düşünebiliriz, daha büyük 
bir organizasyona gidebiliriz; ama daha altı aylık vak
timiz var efendim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve İzmir Mil
letvekili Süha Tanık'ın Sinema ve Video Kanunu 
Teklifi ve Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm; Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının müza
keresi tamamlanmıştır. 

Bu teklifin komisyona iadesi için iki tane önerge 
vardır; okutuyorum : 

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

nun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmelere başla
madan evvel, bu kanun teklifine müzik eserlerinin de 

dahil ederek «Sinema, Video ve Müzik Eserleri Ka
nunu» olacak şekilde, müzik alanında da haksız ka
zanç ve korsanlığı önleyecek tedbirleri olacak biçim
de düzenlemek üzere komisyona geri iade edilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Edip özgenç Hüseyin Avni Güler 
İçel Isıtaıribu! 

Salim Erel Tevfik Bilal 
Konya Hatay 

Durmuş Fikri Sağlar Muhittin Yıldırım 
İçel Edirne 

BAŞKAN — İkinci önergeyi de okutuyorum efen
dim : 

Sayın Başkanlığa 
394 sıra sayılı Kanun Teklifinin yeniden ele alı

narak kapsamlı bir şekilde hazırlanmak üzere komis
yona geri verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Turgut Arıkan Rüştü Şardağ 
Edirne İzmir 

Rıza Tekin Yılmaz İhsan Hastürk 
Sürt İstanbul 

Cemal özdemir Vural Arıkan 
Tokat İzmlir 

BAŞKAN — Her iki önerge de, teklifin komisyo
na iadesi şeklindedir; bu itibarla, her iki önergeyi bir
likte işleme koyacağız. 

Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

BAŞKAN — önergeye, hükümet ve komisyon 
katılmıyor. 

önergeyle ilgili olarak söz isteyen var mı efen
dim? 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — önergem hakkında söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özgenç. 
EDİP ÖZGENÇ (içel) — Sayın Başkan, muhte

rem milletvekilleri; bugün memnuniyetle öğrendiği-

— 544 — 
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mlze göre, müzik alanında çalışan birtakım sanatkâr
larımız ve bu konuyla ilgili olanlar, Sayın Başbakanı
mızı ziyaret etmişler ve birtakım düzenleme isteklerin
de bulunmuşlardır. Az evvel Sayın Akpak ve Sayın 
Tanık arkadaşlarımdan öğrendiğime göre, bu konu 
bugün Genel Kurulda bazı düzenlemeler ve ilaveler 
suretiyle yapılacakmış, bunu ifade ettiler; Sayın ba
kanımız da bunu doğrular mahiyette birtakım mesaj
lar verdi. Bu çok güzel bir şey, bunu memnuniyetle 
karşılıyoruz ve kabul ediyoruz; ancak müzik alanın-
"da çalışan sanatkârların bu konuya ilişkin haklarının, 
şurada kısıtlı zaman içerisinde, küçük küçük ilaveler 
yapmak suretiyle, tam anlamıyla sağlıklı bir şekilde 
düzeltilebileceğine şahsen inanmıyorum; çünkü bu 
konu, üzerinde oldukça incelikle ve hassasiyetle du
rulması icap eden bir konudur. Müzik alanında çalı
şan bestekârlar var, güfte yazarları var, bu konuya 
ilişkin, bu konuda uzman olmadığım için, tam anla
mıyla tespit edemediğim düzenlenmesi icap eden bir
çok boşluklar var; bunları sağlıklı bir şekilde düşü
nüp, bu kanuna ve maddelerine ilave etme, ancak 
komisyonda uygun bir zaman ve rahat bir çalışmayla 
halledilebilecek olan bir konudur. Bunlar daha önce
den dile gelmiş olsaydı, bu hazırlamış olduğumuz tek
life ilave ederdik. 

«Geleneksel sanat» diyoruz. Geleneksel sanatın 
en önemli öğelerinden birisi olan müziğin, özellikle 
Türk Sanat Müziğinin, Klasik Türk Sanat Müziğimi-

1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'a uyarma ce
zası verilmesi. (Devam) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, İçtü
züğün 134 üncü maddesi gereğince saat 19.00'dan ev
vel bana söz vermek mecburiyetindesiniz; hatırlatıyo
rum ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, vermiş olduğumuz 
uyarı cezasının isabetsiz olduğu yolunda savunma mı 
yapacaksınız? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet Sayın Başka
nım. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Başkan, geri alın 
da... 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, geri alın 
da tatlıya bağlansın. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; her 

zin ve Türk Halk Müziğimizin, bu maddelere deği
şik şekillerde ilavesi, birtakım redaksiyon hatalarına, 
cümle' düşüklüklerine, yanlış anlamalara; birtakım 
imla hatalarının yapılmasına neden olacaktır. 

Müzik alanında çalışan bu sanatkâr kesimin hak
larının korunması, şüphesiz çok güzel bir şey; ama 
bu, bilemediniz belki iki veya üç gün içerisinde halle
dilebilecek olan bir konu. Bu konuyu gelin, isterse
niz bu alanda uğraşan kişilerin düşüncelerini de al
mak için - belki göremeyeceğimiz, şu anda tespit ede
meyeceğimiz konular vardır, onları da bu konuya 
dahil etmek ve tespit etmek üzere - bu teklifi komis
yona iade edelim ve daha güzel, daha sağüklı, daha 
anlaşılabilir bir teklif getirelim ve yaşayan hukuka 
kazandıralım. Düşüncem bu. Kaybedilecek hiçbir şey 
yok. Yine teklif muhterem arkadaşlarımın teklifidir, 
bu teklif yine sayın hükümetimizin eseri olsun, ANAP 
iktidarının eseri olsun; ama hatasız, sağlıklı ve güzel 
bir eser çıkartma söz konusu olsun. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
önergeleri birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önergeler kabul edilme
miştir. 

Kanun teklifinin maddelerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

defasında aynı şeyi tekrarlamak, bazen insana ger
çekten ıstırap veriyor; ama, hatalar üstü üstüne inzi
mam edince, tekrarlamadan da insan kendisini ala
mıyor. 

Sayın Başkanım, ben milletvekiliyim. Zatıâliniz 
gibi, milletin inhası ile geldim ve milletin adına ko
nuşuyorum. Dolayısıyla, elbette ki ben, parlamentoya 
intisap ettikten bugüne kadar buradaki bütün davra
nışlarımın İçtüzük emirlerine, İçtüzüğün amir hüküm
lerine uygun olması gerektiğinin idraki içerisinde ha
reket ettim. Zaman zaman müdahalelerim elbette ol
muştur. Müdahale etmeyen bir milletvekili olduğumu 
iddia etmem; ama, eğer benim yerimden müdahale
lerim söz konusu oluyorsa Sayın Başkanım, zatâlini-
zin veya Başkanlık Divanını işgal eden değerli baş
kan yardımcılarının, uygulamalarında kendilerini 
kontrol etmek mecburiyeti vardır. 

BAŞKAN — «Yardımcıları» diye bir şey olmaz, 
vekil vardır efendim. Istılahları iyi kullanalım. Biz 

VII. — DİSİPLİN CEZALARI (Devam) 
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burada Meclis Başkanını temsilen, vekâleten oturuyo
ruz; yardımcı değiliz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — «Meclis Başkan 
Yardımcısı» dedim efendim veya «Meclis Başkanve-
kili.» 

BAŞKAN — Vekil ile yardımcı arasında çok bü
yük fark var. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — özür dilerim Sa
yın Başkanım, «Meclis Başkanvekili» olarak düzelti
yorum. 

BAŞKAN — Burada Meclis Başkanını temsil edi
yoruz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Evet Sayın Baş
kanım, «Meclis Başkanvekili» olarak tashih ediyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, biraz önceki müessif olay, 
elbetteki bir milletvekilini üzer; ama, bu müessif ola
yın üzerine inzimam ettirilen Sayın Başkanın tutumu 
da bir milletvekilini, ona muhatap olan kadar, bütün 
milletvekillerini üzecek bir olaydır. Bir sayın millet
vekili, herhangi bir şirketin veya bir kuruluşun veya 
bir kimsenin ismini veriyor ve bir soru soruyor, «Sa
yın Bakan, böyle bir söylenti vardır, bunu açıklar mı
sınız; böyle bir şey var mıdır, bu kanun bu kimse 
tarafından mı hazırlanmıştır?» diyor ve sayın bakan 
mutatları olduğu üzere veya birçok bakanımın muta
dı olduğu üzere, abanın altından sopa göstermeye ça
lışıyor : «Olmaya, siz söylemeyesiniz, biz de burada 
duymamış olalım.» 

Sayın milletvekilleri, ne demektir; burada, bu mil
letin kürsüsünde, bu milletin parlamentosunda söy
lenmeyecek şey mi vardır? Kimdir milletvekilinin ağ
zını kapatacak olan kuvvet? Ben o kuvvetin ne oldu
ğunu öğrenmek istiyordum. Sayın bakanla orada tar
tışmaya girmem belki Meclis nizamlarına uygun de
ğildi, Meclis nizamlarına göre aykırı bir hareketti; 
ama Sayın Başkan bana vereceği cezayı, benden ev
vel müdahale etmesi gerekirken, müdahale etmediği 
için kendine, ondan sonra da sayın bakan buna ve
sile olduğu için sayın bakana vermesi gerekirdi. 

Sayın Başkanım, biraz önce izah ettiğim nedenler
le, bu cezanızı kaldırmanızı sizden istirham ediyo
rum. Kaldırmadığınız takdirde, ben, kendi özlük dos
yamda bunu şeref payesi olarak taşıyacağım. 

22 * 1 . 1986 0 : 1 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, adını önce

den kaydettirmeyen veya oturum sırasında Başkandan 
söz almayan hiç kimse konuşamaz. 

Şimdi burada muhatap sayın bir arkadaşımızın, 
muayyen bir konuda muayyen bir firmaya yardım 
maksadıyla mı çıkarıldığı konusunda sual soran ar
kadaşla... 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Yanlış, Sayın Baş
kanım, öyle bir soru yok, lütfen çarpıtmayın soruyu. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yardım maksadıyla 
değil; «O firma tarafından mı hazırlanmıştır?» şeklin
de soru. 

BAŞKAN — Arz edeyim, arz edeyim efendim; 
«hazırlanmış», Yani böyle bir, herhangi bir... 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Onu bakana sor
mayacaksınız. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade buyu
run efendim. Burada muhatap sayın... (Gürültü) Mü
saade buyurun efendim, müsaade buyurun... Lütfen 
efendim... 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkan, ar
kadaşın yaptığı hakaret bize gelmiştir. Müsaade edin, 
biz cevap verelim ona. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Onun cevabı için 
söz isterseniz veririm. 

Sayın arkadaşımıza söylediğim sözü aynen size de 
söylüyorum : Size söz verdim mi?.. 

Şimdi burada muhatap, sayın bakanla, Sayın En
ver özcan'dır. Sayın Enver özcan, sayın bakana bir 
sual sormuş, sayın bakan da bunu cevaplandırmış. 
Eğer bu milletvekili ve bakan arasındaki sözü bütün 
milletvekilleri muhatap kabul eder, herkes bu sözün 
arasına girerse, burada müzakere imkânı olmaz. Bu 
itibarla zatıâlinizden heyecanınıza hâkim olmanızı ri
ca ediyorum. Kaldıki, ortada da büyük bir mesele yok. 
Sayın Enver özcan, «bunun filan firma tarafından 
hazırlandığı söyleniyor» diye bir beyanda bulundu; 
sayın bakan da gayet nazik bir ifade ile, böyle bir 
şeyin söylenmemesini temenni etti. Bunda bir şey 
yok. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Temenni değil Sayın 
Başkan, tutanakları tetkik edin lütfen; abanın altın
dan sopa gösterdi. 
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BAŞKAN — Öyledir efendim. Bu itibarla, heye
canınıza hâkim olmanızı tavsiye ediyorum efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Ben sataşma 
hakkımı kullanmıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/793) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıl

dırım Aıkbulut tarafından yazılı olarak cevapilandınl-
masını saygılarımla talep ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana 

Başbakanlığın 5.11.1982 gün ve 88-M.G. ve MİL. 
tŞL. D. 03164 sayılı yazısı, «Güvenlik soruşturması 
talep edilen personel sayısında son yıllarda meydana 
gelen olağanüstü artışa karşılık, 'bu soruşturmayı yap
maya yetkili ünitelerin aynı ölçüde geniş kadrolara 
sahip olmayışı, güvenlik konularında sağlıklı ve dü
zenli kayıtların 'bulunmayışı, güvenlik soruşturma
sından 'beklenen amaca ulaşılmadığı, diğer taraftan 
soruşturma çokluğu, eleman yetersizliği nedeni i e 
Sübjektif değerlendirmeler yapılabildiği» belirtilmiş
tir. Yine Sayın Bakan 17.T2.1984 gün ve T.B.M.M.' 
nin 45 inci Birleşiminde t>ir soru üzerine «Güven
lik soruşturmalarının bundan Iböyle gizli, gizlilik de
recesi olan hizmetler için yapılmasından yana • oldu
ğunu ve 'böylelikle güvenlik- soruşturması diye bir so
run kalmayacağını» söylemiştir. 

1. 17.12.1984 gününden 'beri Bakanlığınızca ya
pılan güvenlik soruşturmaları yalnızca gizli, gizlilik 
dereceli yerlerde görevlendirilecek personel için mi 
yapılmıştır? Açıklar mısınız? 

Efendim, çalışma süremizin bitimine az bir zaman 
kaldığından, maddelere geçilmiş bulunmakla beraber, 
1 inci maddenin müzakeresi dahi tamamlanamayaca-
ğından, gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 
23 Ocak 1986 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 

2. GMi, gizlilik dereceli görevlerde çalışacak 
olan personelin güvenlik soruşturması, 15.9.1972 gün 
ve 7/5025 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Millî İs
tihbarat Teşkilatı tarafından yapılacağına göre, Em
niyet Genel Müdürlüğünce yapılan soruşturmanın da
yanağı nedir? 

3. Gizli, gizlilik dereceli olan hizmetler, Başba
kanlığın genelgesinde yazılı olan hizmetler İse, öğ
retmenler, kamu kurumlarında, genelgede yazılı gö
revler dışındaki görevlerde çalışan personel, hâkim
ler, savcılar, kamu işçileri hakkında yapılan güven
lik soruşturmalarının hukukî dayanağı nedir? 

4. Olağanüstü dönemlerde uygulanan, geniş kap
samlı 'güvenlik soruşturmalarının kapsamını normal 
demokratik düzenlerde dar tutulması ve sizin görü
şünüze uygun olarak gizli, gizlilik dereceli yerlere 
inhisarı gerekirken 'bunun hâlâ yapılamaımış olması
nın hukukî, vicdanî ıgerekçesini açıklar mısınız? 

5. Genelgede helirtildiği üzere güVenlik soruş
turması yapacak personelin yapacağı «Sübjektif de
ğerlendirmeler» sonucu, vatandaşların uğradığı ve 
uğrayacağı haksızlıkların giderilmesi için aldığınız 
önlemler nelerdir? Soruşturmaya itiraz hakkı tanıma
yı düşünür müsünüz? 

i6. Gizli, gizlilik dereceli yerlerde görevlendiri
lecek personel dışında, günümüzde herkese uygula
nan bu çağdışı 'bir yöntem olan güvenlik soruştur
malarını tamamen kaldırmak için "bir genelge yayın
layacak mısınz? 

»+-^m>m<^*~ «•• 
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TC 
İçişten Bakanlığı. 22 . 1 . 1986 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı . 033607 

Daire : Güvenlik Soruşturma 
Konu : Güv. Sorş. ilişkin 

yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterliğin 11 Aralık 1985 

gün ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
7/793.4970/l'8963 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazılarıyla, Adana Milletvekili Cü
neyt Canver'in başkanlıklarına verdiği ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen, Güven
lik soruşturmalarına dair olan yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

'Soru önergesinde de belirtildiği gibi, güvenlik 
soruşturmalarının «Gizili, gizlilik» dereceli olan hiz
metler için yapılması gerektiği hakkındaki görüşü
müzde bir değişiklik olmamıştır. 

Bu esasa dayalı olarak (hazırlanan yeni güvenlik 
soruşturmaları ile ilgili Yönetmelik Başbakanlığa su
nulmuştur. 

1. 17.12.1984 gününden heri Bakanlığıımca ya
pılan güvenlik soruşturmaları 'bu esasa göre yapıl
maktadır. 

Ancak, Başbakanlık makamının 3.3.1982 tarih 
ve iPer. Gn. Md. 19-383.04139 Genelge 1982/17 sa
yılı Genelgesinin 7 nci maddesiine istinaden Kamu 
kurum ve kuruluşlarında kritik göreve atanacak per-. 
sonel hakkında da güvenlik soruşturması veya arşiv 
araştırması yapılması Baikanlığımızdan ilgili kuruluş
lar tarafından istenilmektedir. 

2. «Gizli, gizlilik» dereceli görevlerde çalılkaeak 
personelin güvenlik soruşturması 30.3.1964 tarih ve 
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6/2860, sayılı Bakanlar Kurulu 'kararıyla yürürlüğe 
konulan «Güvenlik Soruşturması Yönergesi» ne göre 
Bakanlığımızca yapılmaktadır. 

'Soru önergesinin 2 nci maddesinde belirtiden ve 
Milllî İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılması ge
rektiği hakkındaki T5.9.1972 gün ve 7/5025 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı «Gizli, gizlilik» derecelıi hiz
metler için değil «Çok Gizli» hizmetler de çalışa
caklarla ilgili olup, uygulama 'da bu şekilde yapıl
maktadır. 

3. 3 üncü soruda bahis konusu edilen hususun 
hukukî dayanağı yukarıda 1 inci maddenin 2 nci fık
rasında açıklanmıştır. 

4. Uzun çalışmalara ve bütün bakanlıkların görüş
lerinin alınmasını gerektirmiş bulunan yönetmedik ta
sarısı yukarıda belirtildiği üzere tamamlanarak Baş
bakanlığa sunulmuştur. 

5. Güvenlik soruşturması yapan personelin, tah
kikatta ilgili kişi hakkında «Sübjektif Değerlendirme» 
yapması bahis konusu değildir. 

Tahkikat talebinde bulunan Kamu kurum ve ku
ruluşlarına, soruşturma yapılması istenilen kişiler hak
kında mevcut veya toplanan bilgiler aynen intikal 
ettirilmekte ve dolayısıyla kişi hakkındaki değerlen
dirme ilgili kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. 

Bu sebeple, Bakanlığımızla idgilıi olarak itiraz hak
kının tanınması Bakanlığımızca düşünülmemektedir. 

6. Devletin, «Gizli, gizlilik» dereceli yerlerinde 
veya görevlerinde çalışan kişilerle, kritik görevlere ge
tirilecek kişiler hakkında .güvenlik soruşturması ya
pılması zaruridir. Bu nedenıle kaldırılması düşünül
memelidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akbuiut 

İçişleri Bakanı 
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GÜNDEMİ 

63 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

22 . 1 . 1986 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZ/EL GÜNDEMCE YER /OLACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAÎR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel MIMetVekili Durmuş Fikri Saglar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesii (6/507) (1) 

2. — îçel Milletvekilli Durmuş Fikri Saglar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere 'ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

3. — Aydın MilleiVeik)iili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6"/509) (1) 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri (Saglar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak AJB.D.Ii işadamlarının 
can ve mal güveni ilklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına düşkün Başbakandan sözlü 
soru önergesii (6/51 il) (1) 

5. — Adana M'Aletlveküi Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetlinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engelemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesii 06/424) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir. 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Saglar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son AJB.D. seyatetu'ne ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

7. — İçel Milletvekili 'Durmuş Fikri Saglar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Milî Eğiitüm Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesii (6/519) (1) 

8. — Kahramanmaraş M!Metvefcili Mehmet Turan 
Bayezit'On, Kanramanmıaraşlda yayımlanan- bir gaze
tedeki habere ilişkin Barbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

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

10. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - (Sarıyer Karakblundaki bk tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Anniriniin yaptığı açıklamaya iliş
iklin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

11. — Eskişehir Müfetvekili Mehmet Nuri Üzel' 
in, BaşIbakaMik'ta görevli (bir müşavir tarafından ya
bancı yayın 'ajanslarına polSkük demeç verildiği iddi
asına -ülişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) 
CD 

12. — Edirne MıMetvek'ii Türkân Turgut Ankan' 
in, 1980 - 1983 yıllarında Mıalata uygulanan gümrük 
vergisi muafiyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
klanından sözlü soru önergesi (6/553) ()1) 

13. — Mardin MiMivekili Kenan Nuriı Nehrozoğ-
lu'nun, Mardin Hindeki örnek tarım çiftiğii arazisine 
ilişkin 'İçişleri Balkanından (sözlü soru önergesii (6/541) 

14. — Erzurum MMe'tvekili Hütai Nalbanıfcoğiu' 
nun, basım mensuplarının sosyal güvencelerine iişklin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 

15. — Adana M'illetVekÜj Coşkun Bayram'rn, la
iktik ve Atatürk aleyhtarlarının faaliyetlerine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesii (6/546) 

(Devamı arkada) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Trabzon Millet
vekili Osman Bahadır'ın 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sa
yılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddderinin Değiş
tirilmesine ve 12 ndi 'Maddesinin Birindi Fıkrasınla 
(h) Bendi Eklenmesine Dair Kanun Teklilfii, Nevşehir 
Milletvekilli Ali Balbaoğlu ve 2 Arkadaşının İH 3 6 Sayı
lı Avukatlık Kanununun Geçidi 17 nci Maddesine Bir 
Fıkra Bklenmösli Hakkındaki Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/728, 2/206, 2/277) (S. Sayı
sı : 393) (Dağıtma tarihi: 13.1.1986) 

2. — 'Sakarya Milfetivekli NihaJt Akpak ve İzmir 
Milletvekili Süha Tanılk'ın Sinema ve Video Kanu
nu Teklifi ve Adalet, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Plan ve Bütçe komilsyonları raporları 
.(2/216) (S. Sayısı :. 394) (Dağıtma tarihi : 14.1.1986) 

X 3. — Türkiye Cumhuriydtü Hülkümıeti ile Kana
da Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçı 
Maksatlarla Kullanılması Alanında İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasuim Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 
392) (Dağıtıma tarihi: 15.1.1986) 

4. — Hacer Yıldırım ve Çeşlmli Çadırcı'ya Vatanî 
Hizmet Tertibinden Aylık iBağlanması Hakkında Ka
nun Tasarıları ve Plan ve Bütçe Komisyona Raporu 
(1/706, 1/707) (İS. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihli : 
20,1.1986) 

X 5. — İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafi-
ydlii Tanınması Haklkıında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/600) (S. ̂ Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 20.1.1986) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S*.Sayısı : 394 

Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve İzmir Milletvekili Süha Ta-
nık'ın Sinema ve Video Kanunu Teklifi ile İçel Milletvekili Edip 
özgenç'in Türk Sinema Kanunu Teklifi ve Adalet; Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor

ları (2 /177, 2 /216) 

22.3.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Hazırlamış olduğumuz Sinema ve Video Kanun Teklifinin ilgili Komisyonlarda gündeme alınarak gerekli 
prosedürün tamamlanmasını rica ederiz. 

Nihat Akpak Süha Tanık 
Sakarya Milletvekili İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde sinemacılığın yaklaşık 70 yıllık geçmişine rağmen, konu ile ilgili olarak, denetim dışında, mev
zuat yönünden herhangi bir düzenleme yapılamamıştır. Bir sanayi dalı olarak kabul edilmesi gereken sinema 
bugüne kadar Devlet tarafından da teşvik edilmediği için, kendi imkânları çerçevesinde yaşamak zorunda 
kalmıştır. Münferit bazı olumlu çalışmalar dışında Türk Sinemasının çağdaş sanat seviyesine çıktığı söylene
mez. özellikle televizyonun Türk toplum hayatına girmesi ve buna bağlı olarak videonun hemen her ev ve 
kahvehanede göstıeriimıe sunulması; sunama saınayind olumsuz yönde etkilemiştir. Tamamen başıboş olan video-
ııunda sinema dalı içerisinde mütalaa edilerek konunun birlikte düzenlenmesinin daha uygun olacağı düşü
nülmektedir. 

Hazırlamış olduğumuz Sinema ve Video Kanunu ile Türk sinema sanayinin geliştirilmesi suretiyle ülke
mizin dış dünyada tanıtılmasına imkân sağlamak, Türk toplumunun eğitim, kültür, sanat ve teknik düzeyinin 
yükseltilmesine sinema sanatı ile katkıda bulunmak ve yerli ve yabancı kaynaklı her türlü sinema filmleri ile 
video - bantların ve benzerlerinin denetim, dağıtım ve gösterim esaslarını düzenlemeyi amaçlamaktadır. 

Bu Kanun Teklifi ile getirilen yenilikler olarak; 
a) Her çeşit film ve video - bantın Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescil edilmesini, 
b) Senaryoların ancak yapımcının isteği ile denetlenmesi, diğer eserlerden gerekli görülenlerin denetlen

mesi esasını, 
c) İşletmeci olabilmek için ruhsat alınması gerekliliğini, 
d) İşletme belgesiz ve bandrolsüz film ve video bantların gösterilemeyeceğini, 
e) Telif haklarının korunmasını, 
f) Ve en önemli olarak «Sinema Fonu» nu, 
Gösterebiliriz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 

Tarih : 26.3.1985 
Sayı : 11 - 85/109 
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Kurulacak Sinema Fonu ile, Kanunun amacı doğrultusunda karşılıksız yardımlar yapılabileceği gibi, 
Türkiye'nin tanıtılmasına yönelik faaliyetler için de harcama yapma imkânı getirilmektedir. 

Bu Kanun teklifinin Kanunlaşması halinde Türk Sinemasının layık olduğu seviyeye çıkacağı ve tamamen 
başıboş olan bir alanın doldurulacağı düşünülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Teklifin 1 ve 2 nci maddeleri amaç ve kapsam maddeleridir. 
2. 3 üncü maddede, teklifte geçen deyimlerin kısaca ne anlama geldiği ifade edilmiştir. 
3. 4 üncü madde; her çeşit film, video - bant ve benzeri ürünlerin üretim ve ithalatı ile toptan dağıtı

mının ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı hususlarını düzenlemektedir. 
4. 5 inci madde; her türlü film, video - bant ve benzerlerinin dağıtımı ve gösterime sunulma esaslarını 

düzenlemektedir. 

5. 6 ncı madde; film, video-bant ve benzerlerinden denetlenmesi zorunlu görülenlerin ne şekilde de
netleneceğini ve denetleme kurullarının teşekkülü hususlarını düzenlemektedir. 

6. 7 nci madde; film, video - bant ve benzerlerinin ticarî amaçla alım ve satımını yapan, kiraya verenle
rin işletmeci ruhsatı almalarını ve işletmeci ruhsatı alınmasına ilişkin hususların bir yönetmelikle düzenlenme
si hükmünü ihtiva etmektedir. 

7. 8 inci madde; telif haklarının kazanılması ve devredilmesi hususları ile bu hakkı ihlal edenlere veri
lecek cezaları düzenlemektedir. 

8. 9 uncu madde; film, video - bant ve benzerlerinin dağıtım ve gösterimi sırasında, bunların işletme 
belgeleri ile bandrollerini ve eser üzerinde herhangi bir değişiklik olması hallerinde Kültür ve Turizm Bakan
lığı ile mülkî idarenin denetim yetkisini ve bunlara ilişkin müeyyideleri düzenlemektedir. 

9. 10 uncu madde; Türk Sinema Sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile kurulacak olan ve • 
«Sinema Fonu» na ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. 

10. 11 inci madde; çıkarılacak yönetmeliklerle ilgili hususları düzenlemiştir. 
11. 12 nci madde; yürürlükten kaldırılacak kanun maddelerini düzenlemiştir. 
12. 13 ve 14 üncü maddeler, yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 
Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 
Tarih : 27.11.1984 

Sayı : 93 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L Î S I B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Sinema Kanunu ile ilgili yasa teklifim gerekçesi 0e ilişikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla a n ede
rim. 

Edip özgenç 
îçel Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 394) 
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SİNEMA KANUNU GEREKÇESİ 

Türk sineması kuruluşundan ibu yana, (bir sinema kanununun özlemini çekmiştir. Muhtelif hükümetler 
zamanımda (Sinema Kanunu) sorununu ortaya atmışlar, tasarılar hazırlanmış, toplantılar, şuralar yapılmış fa
kat bunlar (hiç bir sonuç vermemiştir. 

Bu gün televizyondan sonra, en leftlkin kitle 'haberleşmesi durumunda olan Sinemaya, geçte oka mıitlalka dev
letin sahip çıkıp bu güne kadar gösterilmeyen ilgi ve ciddiyeti göstererek bir ı(Sinema Kanfunu)'nun mec-
lisiten çıkmasını temin eltmek zaruret haline gelmiştir. 

Bu güne kadar sinema sadece bir sanat Idalı 'imiş gibi ımütaala edilmiştir. Oysaki sinema endüstrici olmadan 
sanatı yaratmak mümkün değildir. Sinema sonuçta, hem 'bir ısanat hem de Ibir ticaret metaıdır. Dünyanın her 
yerinde Amerika'dan Uganda'ya, Uganda'dan Çin'e kadar tüm ülkelerin sinema sanayine devletleri sahip çık
maktadır. Sinema, büyük (bir kısmı ile, şüphesiz özel 'teşebbüs işidir, ancak devlet bu alandaki sorunlara çö-
zülm getirecek yalsal düzenlemeleri yapmak, sinemayı devlet politikasına uygun olarak yiönlendirttnek için 
sinema sanayi ile <illgili bir 'teşkilatı kurmalıdır. 

'Basın özel teşebbüsün elindedir fakat bir devlet organı olan <lBasın Yaıyın Genel Mlüldürİüğü)'ne bağlıdır. 
Neden ülkemizde de bir (Sinema Genel Müdürlüğü) olmasın. Bu gün gerek sinemalarda gerekse videoya (trans
fer eldilen filmler ille sinema sanayi ülkemizde asgarî yirmi milyon kişiye hitap etmektedir. Bu da hiç kü
çümsenmeyecek bir sayıdır, . , 

'Sinema tüm dünya devletleri tarafından, bir tanıtım ve propaganda aracı olarak kullanıknakitadır. Neden, 
Devlet desteğindeki Türk Sineması dünya pazarına çıkmasın, ülkemizin olumlu bir tanıtını aracı olmasın. 

Tüm dünyada sinemalara, videolara, televizyon ve kablo yayınlarına rağmen program yetiştirmek bir so
run halline gelinmiştir. Filmcilikte en önde 'gelen ülkelerde Ibile yayın araçları için; her ülkeden program alın
maktadır, 

Türk Sinemasının önemli Ibir filim stoku vardır ve bu stok, her yıl çevrilen yeni filimler ile günden güne 
arıtmaktadır. Hazırlanacak bir kanun ve bir teşkilatlanma ile sinema sanayinin elindeki potamslilyelin çalıştırıl
ması ülkemize büyük bir dlöviz girdisi 'temin edebilir. 

Tüm dünya filmcileri, yeni yaptıkları ve yapacakları filmler için yeni ve değişik mekanlar, çevreler ara
makta ve Ibu yüzden filim çekimi için ülkeler arasında sürekli deplasmanlar yapıimakıtadır. Bu gün İspanya' 
da da turizmin yanı sıra ülkede çekilen filmlerden büyük döviz temin edilmektedir. 

Amerikan yapım şirketleri, çektikleri filmlerin prodüksiyon harcamalara için gittikleri ülkeye bir kaç mil
yon dolar bırakmaktadırlar. TJto dlöneminde Yugoslavya, tankı, topu uçağı ve her türlü imkânını yabancı film
cilere tahsis etmiş hem ülkösinli tanıltlmıış hem 'de büyük döviz kazandırmıştır-

Ülkemiz dört mevsimi bir anda yaşayan, tarihi ve doğal güzellikleri bakımından dünya filmcilerinin ara
yıp ibullamaldıktarı bir platodur. Türkiye'nin tanıtımı içün bundan iyi fırsat yokltur. Nedir ki, düzenleyici bir 
(Sinema Kanunu)'nun olmamasından sinema ile ilgili bir teşkilatın bulunmamasından dolayı başvuru sahibi 
yabancı filmcilere tatminkar cevaplar verilememekte, devletler arası ortak yapım (Go-Produotıon) anlaşma
ları olmadığından netice ahnaımaımakitadir. Bu konu Dışişleri Bakanlığı yetkililerince yakından bilinmekte
dir, 

'Bugün .devletin çeşitli kurumlarının elinde bulunan sinema cihazları mevcultirur. Bu cihazların bir kısmı 
bağlı oldukları kurumun son derece az sayıdaki işleri için kullanılmaktadır, bir kusinu ise hiç kullanılıma-
makltadır, 

Hazırianacak bir (Sinema Kanunu) ile bu. cihazlar bir araya toplanıp bir devlet kurumu tarafından işlet
meye konularak hem özel sektörün hem de kamu kuruluşlarının hizmetine sunulabilir, 

Hazırlanacak bir (Sinema Kanunu)'nun getireceği, düzenleme ve teşkilatlanma devlete hiç bir zaman yük 
getirmeyecek, aksine ülkemizin tanıtımı, devlet kasasına girecek dövizler, halkımızın sinema yoluyla eğitimli 
ve yüzbinlerce kişiye iş temini ile devlete yardımcı olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 394) 
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Başta söylediğimiz gibi sinema 'hem bir sanaıt hem de ticarî ıbir metaldir. Ticarötlten temin ettiği, edeceği 
para ile kendi yağıyla kavrulur. Hiç bir zaman örneğin devlet tiyatroları, devlet operaları gilbi devlete yük ol
maz, 

Hazırlanacak, (Sinema Kanunun)'da mutlak sureltite profesyonellerin filmcilerin görüşünden ve önerlerin
den yararlanılmalıdır. 

Bu nedenle Sinema Kanunumun Ibir an önce Meclisten çıkması 'için Ibu kanun tekl'ilfiinj sunmuş bulunuyo
rum, 

İÇEL MİLLETVEKİLİ EDİP ÖZGONÇ'İN TEKLİFİ 

Türk Staıema Kanunu Teklifi 

(BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler) 

Amaç 
v MAIDDE 1. — Tüıfk sinemasının t ir endüstri, bir gösteri (temaşa) ve ulusal 'bir sanat kolu olarak, çağ
daş seviyede tdkriiik, ekonomik ve kültürel olarak, gelişmesini, yurt' içinde ve yurt dışında daha etkin ve ve
rimli şeilkllde (tanıtılıp yayılmasını ısağlamak, tüm sinema alanına (yapım, yalbancı film ithalatı, göslterüım, da
ğı/tam, teknilk kuruluş, ihracat v.b.) ve bu alanda çalışanlara yasal bir Idlüızen, destek ve güvence sağlamak ve 
gerek sinema alanı olan ilişklleriınıde gerekse fcaşlıfoaşına 'bir görsel - işitoel olay olarak Türkiye'deki video pi
yasasına 'bir yönltlem, düzen ve ölçü getürmek. 

Kapsam 

MAIDDE 2. — Bu Kanun Türkiye'de her tür film ((konulu, /belgesel, eğitici, canlandırma, kısa, orta, uzun 
metrajlı vJb.) yapma, yalbancı film ithal etme, yerli ve yalbancı film gösterim ve dağıtımını, sinema endüstri
sinin gerektirdiği her çeşit halmmaldde ve teknik d ıaz ısağlaıma (sitiüldyo, plaltlo, lalboraıtovar cîlhaz ve aksam
ları, ham film, araç, ekipman vJb.), sinema -salonlarını ve tarifelerini düzenleme, sinema öğretim ve kültürünü 
yaymam ulusal ve uluslararası festival ve yanış)mıa düzehkim'elk, bunlara kaltıtaak, ortak yapım siyaset ve koşul
larını saptamak, yerli ve yalbancı filmlerin denetimi konusunda çağdaş, demokratik, işlevsel ve 'bürokratik en
gellemelerden arınmış bir uygulatma getirmek, vidleo km&t şelkl'i atında filmlerin gösterimi, d̂lağıltımı, denetimli 
konusunda gerekti düzeni getirmek ve cezaî müeyyideleri ıtespüt etmek gHbi temel hususları kapsar. 

Kuruluş 

MAIDDE 3. — Bu Kanunda (belirtilen amaç, görev ve hizmetleri yürütmek üzere '(Kültür ve Turizm Ba-
kaın!lığı)*rm bağlı tüzelkişiliği haiz bir (Sinema Genel Müdürlüğü) kurulmuştur. (Sinema Genel Müdürlüğü)' 
nün merkezi Ankaraldır. 

Genel Müdürlük ihtiyaca göre Gendi MÜldÜr Yardımcıları, Daire Başkanlıklan, Grup Başkanlıkları, 
Teftiş Kurulu ve Sulbe Müldürlüklerinden teşekkül edfcr. Genel M^dürilük, .Bakanlık onayı ile, gereken şehirler
de rnudürtükler kuraM^ 

Tarifler 

MADDE 4. — Bu Kanunda geçen : 
a) «Bakanlık» Kültür ve Turizm Bafcanlığı'nı, 
b) «Genel Müdürlük» Sinema Genel Müdürllüğü'nü, 
c) «Yönetim Kurulu» 7 nci maddede kuruluşu belirtilen Sinema Genel Müdürlüğü'nün karar organını, 
d) «Film» tosa, lortta veya uzun metrajlı her türlü hareketli görüntü malzemesini, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 394) 
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e) «Video Fillmb çeşitli tip ve ebat video kasetlere çekimlş her tür ve çeşit film, 
f) ı«'Filim Arşivi», negatif filmlerle pozitif kopyalarının ve video kasetlerin (korunması ve gerektiğinde 

İstifadeye suınıufflmıaisı maksadıııyla meydana gdtiriilen kuruluşu, iifade etmektedir. 

Görev 

MADDE 5. — Sinema Genel MüdÜrlüğü'nün görevleri : 
a) Türk sinema endüstrisini ve Türk filmciliğini çağdaş bir 'teknik seviyeye ulaşabilmesi için gerekli ya

sal kolaylık ve destekleri sağlamak, 
b) Türk sinemasını ve ürüinlerilnli dış pazarlarda tanıtmak İçin çeşitli ülkelerde gösteriler düzenlemek, 

bunlarla ilgili bir Film Arşivini kurmak, (tanıtım için «erekli yayını sağlatmak, kaliteli ve ülkeyi olumlu şe
kilde tanıtan yerli yapımların uluslararası film şeal'k ve yarışmalarına katılmasına yardımcı olmak, 

c) Devlet Filim Stüdyolarını ve Platolarını kurmak ve istenmek, 
d) özel sektöre aiit stüdyo, lalboratuvar, plato gibi temel meslekî yatırımlarda sinema sektörüne gerekli 

gümrük, rüsum, amortisman v.b. kolaylık ve desteği sağlamak, • 
e) Yabancı film Itlhall ve gölsteriminıi düzenlemek, 
f) Yerli yapümiların yurt içlinde daha geniş ve verfimllli iblir şekilde dağMatolilmielsfiı içjin ıgenieMe salt yabancı 

film gölslteren s'inleimatorda da, «tnıecburî programasyon» 'yöntemini uygulayarak, belirli bir tfçüye çöre (ör
neğin, yılda X hlafta hesabı ile), yerli filmlerin de gösteriîmeslini sağlamak, 

ıg) Çeşitli devlet kurumlarının elinde bulunan sinema cihazlarını bir araya toplayıp (Devlet Film Stüdyo 
ve Platolarında) işletmeye konularak hem özel seklUöPün, hem de kamu kuruluşlarının hizmetine sunmak, 

h) Yerli yapımları koruma açısından kaliteli fi'mler için ödüllenıme, destek ve dağıtım - göslteriım - ihraç 
olanaklarını »ağlaimak, 

i) Sinema erMüstrİısi ile TRT arasındalkü ilişkileri düzenlemek, müşterek yapım çahşmatanda bir işbir
liği sağlamak, 

j) Film yapmak ve yaptırmak, 
k) 'Meslek siorunlarının düzenlenmesi ve sinema alanımda çaliişanlann sosyal güvenceye kavuşabilmesi için 

çalışmalar yapmak, Türk sinemasının çeşitli dallarında çalışianlarla, idarenin çeşitli kuruluşları arasında işbir
liği sağlamak, bu suretle sinema sanat ve sanayinin ge'işımemnıe yardımcı olmak, 

1) (Filim ve senaryo denetimi konusunda çağdaş, sarih ve demokratik bir uygulamayı sağlamak, 
m) Türk sinemasının ihtiyacı olan' elemanların yetişti riîmesi için Sinema Okulu açmak, Açmışlar, seminer

ler, konferanslar düzenlemek, yurt içimde ve dışında sinema alanında isttaj ve eğfltüm için burs sağlatmak, 
n) Devlet Film Arşivina kuılmak ve işletmek, 
o) Türk sinemasının gelişmesi, tanıtılması ve sinema 'kültürünün halk tarafından benimsenmesi için ge

rekli araştırmaları yapmak, etüt ve projeler hazırlamak, 
p) (Bu kanunda öngörülen tanzim, teşvik ve denetleme işlemleritfi yürütmek, 
r) Sinema alanına paralel olaırak video alanına yasal bir düzen getirmek. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yönetim 

Organlar 

MADDE 6. — Sinema Genel MüdÜrlüğü'nün organları i 
a) Yönetim Kurulu 
Ib) Genel Mlüdürlük 

Yönetim kurulu 

MADDE 7. — Sinema Genel Müdürlüğünde sanat, ıfeknik, idarî ve bu kanunla belirtilen görevlerini yürüt
mek üzere Genel Müdür ile görevlendireceği bir Genel 'Müdür Yardımcısı, Filim Denetleme ve Değerlendirme 
Kurulunun Kıdemli Başkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın göısvlendireceği bir üye, TRT Kurumu Yöne-
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tim Kurulunca seçilecek bir 'üye, Yüksek öğretim Kurulunun Sinema •• Televizyon eğitimi veren fakülte veya 
yükselklokul öğretim Üıye veya gönevlİerö arasından seçeceği bir üye ve sinema alıanınida faal'iyet gösteren mes-
lek gruplarını temsii'len seçilecek bir üye olmak üzere yedi kişiden oluşur. 

Seçimle gelen üyeler İki yıl süre ille görev yaparlar, 'tekrar s'eçdllme hakları saklıdır. 
Yönetiim Kurulunun çalışma esasları bir Yönetmelikle düzenlenir. 

Yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 8. — Yönötfcn Kurulunun görevleri şunlar dır : 
a) Genel Müdürlükçe hazırlanacak Tüzük ve Yönetmelik taşanları hakkında karar vermek, 
Ib) Oenel Müdürlükçe hazırlanacak foütiçe ve kadroları karara bağlamak, 
c) Yıllık faaliyet (planı Ve yapKm programlan hakkında ıkarar verimde, 
d) Genel Müdürün teklifi üzerine, Genel Müdür yardımcılarının atanmaları, görevden alınmaları veya 

görev yerlerirüift deği#rtilmfiisi hakkında karar vermek, 
e) Alım - satım Yönetmeliğinde gösterilecek miktarlardaki alım - satım,- yatırını ve ^kiralamalar hakkında 

karar vermelk, . 
f) (Genel Müdürlükçe ıgerekli görülecek konularda prensip kararları almak, 

Yönetim kurulu toplantıları, yasaklar, ücretler 

MADDE 9. — Yönetim Kurulunun toplanabilmesi ve karar alabilmesi için salt çoğunluk gereklidir. Oy
ların eşitliği hal'inde Başkanın oyu iki oy sayılır. 

Genel Müdür, Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Yokluğunda vekili başkanlık öder. 
Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. 

MAiDDE 10. — Yönetiim Kurulu üyeleri, Genel Müdürlüğün görev ve yetki alanına giren konularda doğ
rudan doğruya veya dolaylı taraf ollamaız ve hiç bir sekilide menfaat sağlayamazlar. 

MADDE 11. — Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek, ücretler Bakanlıkça tespit edilir. 

Genel Müdürlük 

MADDE 12. — Sinema Genel Müdlürlüğü b'ir Genel Müdür tarafından yönetilir ve temsil edilir. 
MADDE 13. — Genel MüJdür, bu görevi yürtiltelbiilecek bilgi, ehMyelt ve tecrübeye sahip olan ve tercihan 

sinema alanındaki çalışmalarıyla tanınan kişiler arasından Bakanlığın teklifi üzerine üç'lJü kararname İle ata-
•ûte* 

Genel MüldÜr Yardımcıları, Genel Müdürün görüşü, vKnelt!ton Kurulunun Kararı, Bakanlığın teklifi üzerine 
üçlü kararname ile atanır. 

Personel ile ilgili hükümler 

MADDE 14. — Genel Müdürlüğün, Genel Müdür Yardımcıları dışında kalan personelinin atoima, yer de
ğiştirme ve görevden alınma işlemleri Genel Müdürün onayı ile yapılır. 

Genel Müdürlük personeline Ödenecek tazminat h'"zm©bin bütünlüğü de dikkate alınarak birinci derece Dev
let M'emurunun ek gösterge dahil brüt aylığım geçmemek üzere, Genel Müdürün (teklifi ile Yönetim Kuru
lunca karara bağlanır. Bu husus çıkarılacak b'ir yönetmelÜk'Ie düzenlenir. Genel Müdürlük personeline bu 
tazminat dışında (657) sayılı Devlet Memurları Kanununun hükümleri uygulanır. 

Genel Müdürlük, daimî kadro ile yaptıollmayan işler için Devlet Memuru niteliklerine halel gelmemek /e 
özlük halkları devam etmek-üzere sözleşmeli personel vs Bakanlık onayıylaryabancı uzman ve personel ça
lıştırabilir. Sözleşmeli personel istihdam, şekilleri, sözleşme esasları ve ödenecek en az ve en çok Ücretler 
bk yönetmelikle tespit edilir, 

Genel Müdürlüğün 1,2, 3 ve 4 üncü derecelerden ihtiyacı olan kadrolar genel Müdürün teklıüfi üzerine, 
geme! idarede Ibu derecelerdeki kadrolann, düğer kaldrolara oranı ve kadrolara ilişkin görevlerin önemine uy-
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gun şekilde Genıel Müdürlük (hizmet özellikleri de dikkate alınarak yönetim kurulunca tespit ediil'ir. 

Genel Müdürlük, personeline ücretli fazla çalışıma yaptırabilir. Fazla çalışma esasları, süresi, saat ücreti 
çıkarılacak bir yöneltimelikle belirlenir. 

Genel IMıüıdlür, Genel Müdür Yardımcıları, Stüdyo Müdürleri ve hizmetin gerektirdiği kadrolardaki görev
liler ile idarî sözleşmelilerin meslekî nitelikleri, hizmete alınan ve hizmete devam şekilleri ile yükümlülük ve 
özellikleri, smav, disiplin ve yolluk işleri ile Yönetim Kurulunun ve Disiplin Kurulunun çalışma ve karar 
verme şekil ve ıısulleri, bir yöneltmefkle belirlenir. 

MAIDDE 1'5. — Genel Müdürlük personeli, Türkiye Cumhuriyeti Ornekli Sandığı hükümlerine tabidir. 
Geneli Müdürlüğün hizmet akdi ile çalıştırdığı personel (hakkında, bu hüküm uygulanmaz. 

Disiplin Kurulu 

MADDE 116. — Genel Müdürlüğün disiplin işlerine bakimalk üzene, Genel Miüldürün görsıvflen'döıreöegii Genel 
Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Eğitim ve Personel Dairesi Başkanı ve Yönetim Kurulunca seçilecek 
iki üye ile beş kişiden oluşur, 

Genel Müdürün gförtevlllenldirteceğ'i yardataaıisı, Disiplin Kuııulıuinıun (Başkanıdır.' Kluiruil gemeikltfiğlinlde toplanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Araştırıma Merlkîezleri, Filim Stüdyoları, Fiilim AırşIM 

Eğitim, Öğretim ve Araştırma merkezleri 

MADDE 17. — a) Genel Müdürlük, kendi kuruluşları içinden görevleri arasına giren konularda, yurt 
içinde ve dışımda öğrenim ve ihtisas yapmak üzere personelinin eğitimini sağlar, kurslar açar ve burslar vere-
biir, 

Ib) Genel Müdürlük, sinema sanatı ve tekniği alanımda personel yetiştirmek için ilgili kuruluşlar ile işbir
liği yaparak orta öğrenim seviyesinde sinema okulları ve kanışları açabilir. (Bu takdirde Okulların ders prog
ramları Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanır ve burada okuyanlara sağlanacak hakları Milli Eğiltim Bakanlığı 
tespit eder< . 

c) (Genel Müdürlük, sinemanın kültür ve sanat yönleri, teknik ve iktisadî sorunları üzerinde incelemeler 
ve araştırmalar yapmak için üniversiteler, öğretini kuruluşları ve Türkiye Radyo Televtayön Kurumu ile iş
birliği yaparak 'araştırma merkezleri veya araştırıma üniteleri kuralbilir. Genel Müdürlüğe ait araştırma merkez 
ve ünilfcelerdek'i çalışmalar sırasında ıbir ihtira yapıldığı itel'üiılde, ıbu ihtira Genel Müdürllüğe aıit olur. Ancak 
ibJtiranın ısatış ve kiralama 'suretiyle değerlendirilmesi halinde kendisine elde edilen kira ve satış Ibedeliriia en 
az % 50 si verilir. 

Devlet film stüdyo ve platoları 

MADDE 118. — Herhangi Ibiir kamu kumlusunda filim yalpım ünitesi kurulabilmesi için, Devlet Planlama 
Teşkilatının olumlu görüşü ve Genel Müdürlüğün izni gerekir. Kamu kuruluşları bünyesinde bulunan çeşitli 
isimler altındaki film yapım üniteleri (Türk'iye Radyo Toleviayon Kurumu, Millî Savunma Bakanlığı, İçiş
leri Bakanlığı ve Millî istihbarat Teşkilatı hariç) Devlet Filim Stüdyo ve Platolarını teşkil eftmek üzere Genel 
Müdürlüğün kuruluşuna,* kadroları ile birlikte, dahil edilir. Ancak, çeşitli üniversite, yüksek okul ve aka
demiler bünyesinde bulunan ve bu kanunla Genel Müdürlük bünyesine alınacak olan stüdyo ve fitaı yapım 
ünitelerinden, eğitim ve öğretim maksadıyla, bu kuruluşlar, Genel Müdürlükçe tespit edilecek esaslara göre, 
yararlanabilirler. Devlet Film Stüdyo ve Platolarından resmî ve özel kuruluşların ne şekilde istifade edebile
cekleri çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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Devlet film arşivi 

MADDE 19. — Genel Müdürlük, Devlet Film Stüdyo ve Platoları ile birlikte film ve video arşivi kurar 
ve' i§leth\ 

İMİAİDDE 20. — Film Denetleme ve Değerlendirme Kurulunca deneltllenıan yenili ve yaıbaınıoı filmlerin Video 
kaıseıtleri Devlet Film Arşivine teslim' edilir. Devlet Film Arşivindeki filim 'kopyaları ıtfvideo kasetleri) Türk ve 
dünya filmciliğinin eğitim maksadı ile tanıtılması dışında yapımcının ve film getiricisinin izni olmadan Oenel 
Müdürlük tarafımdan kullanılamaz, çoğal'tılamaz ve umuma açık yerlerde gösterilemez. Yapımcı ve film geti
ricisi dliHtense ıdtenetlemıen filmin nıegaltifii ve pozMf kopyaları Devlet Filim ArşiVinde yapımcı ya da film getirici 
adına korunur. 

Genel Müdürlük, gerek kenld'i yaptırdığı gerekse saitın allldığı veya başka yollarla temin ettiği pozitif kopya
ları kültürel ve tanıtıcı amaçlarla çeşitli yerlerde göstermek üzere Devlet Film Arşivinde bir Film Kitaplığı üni
tesini kurar ve işletir. 

Film yapma ve yaptırma usulü 

MADDE '21. — Kamu kuruluşları, Genel Müdürlükçe hazırlanacak esaslar çerçevesinde, filim yapabilir, yap
tırabilir, ısmarlayabilir ve orttatk yapımlara katılabilir. Sinema alanmlda eğitim yapan kuruluşların yalnız eği
tim amaçlı filmleri 'bu düzenlemenin dışındadır. 

ıBu hususlar Genel Müdürlükçe çıkarılacak bir filim yapım yönetmeliği ile düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Teşvik, ödüllendirme, Yarışma ve Festivaller 

Teşvik, ödüllendirme ve yarışmalar 

MADDE 22. — Genel Müdürlük, kütür ve sanat değeri yüksek, Türkiye'yi, kültürel, tarihsel açısından 
tanıtıcı filmlerin yapımını özendirmek ve böylece gerek 'genel sinema kültürüne gerekse Türk sinemasının ge
lişmesi, millî değerlerin tanııti'lmaisına hizmet eden eserleri ortaya çıkarmak ve bu yoldaki çalışmaları teşvik 
etmek amacıyla yansımalar açar, ödüller verir ve bu konudaki teşebbüsleri destekler, 

Ödüller, Türk ve Dünya sinemasının gelişmesine katoda bulunan, başarıh eserler ortaya 'koyan yerli ve ya
bancı film yapımcıları, senaryo yazarları, yöneltmen, loyuncu ve teknik elemanlara verilir, ödüllerin ne yol
la dağıtılacağı, çeşitleri ve seçiciler kurulunun nitelikleri bir yönetmelikle tespit olunur. 

Yarışma 'seçici kurulu üyeleri, Genel Müdürlüğün teklifi İle, Bakanlıkça seçilir. 

Ulusal ve uluslararası film festivalleri 

MADDE 23. — Genel Müdürlük, iligiâ Bakanlıkların görüşünü alarak, uluslararası festivaller düzenleye
bilir ve Türk sinema ürünlerinin bu festivallere katılabilmesi için destek olur. Ulusal festivallerin statülerinin 
tanziminde Mşarî görüş ve malî katkı sağlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Fiîmlerin Uyrukluğtu, Denelttamesli ve DeğerHendiriiImesi 

Filmlerin uyrukluğu 

MADDE 24. •— Türk film yapımcılarının 'gerek yurt dışında gerekse yurt içinde yaptıkları filmlerin 
yapım giderlerinin '% 51 hissesi Türk yapımcıya ait olduğu takdirde, filmin başrol sanatçılarından en azından 
biri Türk vatandaşı olması şartıyla, filmin yapıldığı stüdyo ye laboratuvarlann uyruğuna bakılmaksızın, Türk 
filmi sayılır. 
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Denetim zorunluluğu 

MADDE 25. — Yerl'i ve yalbanoı filmlerin Türkiye'de halika sunulmadan önce denetimden) geçirilmesi şart
tır. Denetimden geçmeyen hlçlb'ir yerli film yurt içinde ve yurt dışında gösiteri'lemez. Yalbancı ülkelerden i'tihal 
edilen veya yalbancı menşeli herhangi bir filmin denetimden geçmeden yurt içinde herhangi bir yerde göste
rilmesi yalsalktın 

Anıoalk yalbancı Ikülitür merkezleri tarafından getirifen filmler, kendi bünyeleri 'içinde gösterildiği zaman, bu 
hükmün dışındadır. Film yapmalk ve yaptırmakla görevli Kamu Kuraluşlaranın kendi yaptıkları ve yurt dı
şımdan temin ettikleri filmler bu zorunluluğa tabi değildir. 

Reklam filmleri, haber filmleri, belgesel nitelikteki öğretici ve eğitici filmler için denettim mecburiyeti yok
tur. Ancak ıbu gibi fiılmlerin de yasaklara uyması zorunludur. 

Çdkiillme&i tasarlanan konulu film senaryoları veya özetleri, filmin çekiminden önce, Sinema Genel Mü
dürlüğü Film Denememe ve Değerlendirme Kurulunca (incelenir. Kurulun senaryo veya özetler hakkında ve
receği (karar istiişarî mahiyette olup sonradan filmin tamamı hakkında vereceği karan bağlamaz. 

Kurul müracaatları (2) aly içinde cevaplandırmak zorundadır, 

Film Denetleme ve Değerlendirme Kurulu 

MADDE 26. — Filmlerin Denetlenmesi ve değerlenliirDm'esi Genel Müdürlüğe (bağlı Film Denetleme ve 
Değerlendirme Kurulunca yapılır. Kurul faaliyetini, sincımacılığın merkezi olması bakımından, İstanbul'da yü
rütür. 

MADDE 27. — En az iki ekip olarak teşkil edilen S:nema Genel Müdürlüğü Film Denetleme ve Değer
lendirme Kurulu : 

a) Başkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü yetkili uzmanı, 
b) İçişleri Bakanlığı temsilcisi, 
c) Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi, 
d) Millî Eğitim Bakanlığının fiklir kültür ve sinema, sanatı alanında belli hizmeti veya eseri görülen ki

şiler veya öğretim üyeleri arasından iki yıl için seçerek tayin edeceği bir üye, 
e) Sinema alanında faaliyet gösteren meslek gruplarını temsilen Film Yapımcıları Derneğinden iki yıl 

için seçeceği bir üye ile, 
Beş kişiden oluşuyor. 
Seçimle gelen üyelerin tekrar seçilebilme hakları salklıdır. 

MADDE 28. — Film Denetleme ve Değerlendirme Kurulu üyelerine ödenecek ücret Yönetim Kurulunca 
tespit edilir. 

Yasak filmler • 

MADDE 29. — 1. Genel ahlâk ve adaba, örf ve âdetlerimize uymayan, 
2. Kamu düzenini ve ulusal güvenliği bozucu tarzda etki yapan, 
3. Fertleri suça ve ahlak dışı fiillere imrendiren, 
4. Teknik nitelikleri gösterime uygun olmayan filmlerin gösterilmesi yasaktır. 
Filmlerin bu vasıfları taşıyan muhtevalarını. tespite ve tespitini ayrıntılı gerekçelerle açıklamaya Film De

netleme ve Değerlendirme Kurulu yetkilidir. 

Denetleme ve değerlendirme usulü 

MADDE 30. — Film Denetleme ve Değerlendirme Kurulunun kararları gerekçeli olup bu kararlar ilgili
lere tebliğ edilir. 

Filmlerin denetlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili hususlar ve çalışma şekli çıkarılacak bir tüzük ile dü
zenlenir. 
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Çekim izni 

MADDE 31. — Sinema Genel Müdürlüğü Film Denetleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından senaryo
su veya özeti onaylanan ve filme çekilecek olan yerli, yabancı, ortak yapım film için Genel Müdürlükçe tan
zim edilen bir çekim izni (Çekim belgesi) verilir. 

Çekim izin belgesinde aşağıda yazılı hususlar buljnur ; 
a) Fim yapımcısının kimliği, 
b) Çekimin 'başlayacağı tarih, 
c) Filmin çekileceği iller, 
d) Senaryo yazarının adı ve soyadı, 
e) Çekim izni kararının tarih ve sayısı, 
izin belgesine film yapımcısının veya temısfildisinin fotoğrafı eklenir. 
Genel Müdürlükçe verilen çekim izni filmin çekileceği tüm mekân, bölge ve iler için geçerlidir. 
Çekim izni verildikten sonra durum, Genel Müdürlük tarafından, tüm ilgili makamlara derhal bildirilir. 
Çekim izni alan yapımcı çekimin 'bitiş tarihini Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. 

Değerlendirme 

MADDE 32. — Film Denetleme ve Değerlendirme Kurulunca denetlenen yerli ve yabancı filmler aşağı
da gösterildiği şekilde değerlendirilip sınıflandınilır : 

a) Herkez tarafından görülebilecek filmler (A) 
b) 18 (veya 16) yaşından küçüklerin ebeveyn eşliğinde görebileceği filmler (B), 
c) 18 yaşından küçıükl'eriln göremeyeceği fimter (X) 
Fikrilerin 'bu nitelikleri rumuzlarla afiş ve başkaca tanıtma materyalinde ve gazete ilanlarında 'belirtilir. 

Film Denetleme ve Değerlendirme Kurulu kararları 

MADDE 33. — Film Denetleme ve Değerlendirme Kurulu filmin tümünün yasaklanmasına, 'bazı kısımla- -
nnın çıkarılmasına veya yapacağı etki 'bakımından reşit olmayanlara gösterilmesinin, (x) rumuzlu sınıfa da
hil olup, ımen'ine 'karar verebilir. 

Filimin tamamının yasaklanması, reşit olmayanlar için yasaklanması veya bazı kısımlarının çıkarılması 
için Film Denetleme ve Değerlendirme Kurulunun üye tamsayısı ile toplıanara'k fimi incelemiş ve salt çoğun
lukla karar vermiş olması şarttır. 

Çocuklara ve yetişmekte olan gençlere yasaklanan 'fiimlerin, yasaklama nitelikleri taşıyan fotoğraf, afiş ve 
diğer reklam materyali de Sinema salonu dışında teshir edilemez. 

Film Denetleme ve Değerlendirme Kurulu kararlarına itiraz 

MADDE 34. — Kurulun yasaklanma, bazı kısımlarının çıkarılmasına, reşit olmayanlara gösterilmemesini 
dair kararlarına karşı ilgililer kendilerine bildirilen karar tarihinden 15 gün içinde Kurula gereikçeli bir dilek-
çe ile itirazda bulunarak filmin (ya da senaryo veya ö 'letin) tekrardan İncelenmesini isteyebilirler. 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Filmlerin bütünlüğünün korunması 

MADDE 35. — Film Denetleme ve Değerlendirme Kurulunun kararlarmdan sonra karara konu olan fil-
min kısaltılarak veya ekler yapılarak ticarî maksatla sinemalarda gösterilmesi ve yapımcının izni olmaksızıı* 
ve telif hakkı ödemeksizin ticarî Video kaset şeklinde çoğaltılıp dağıtılması yasaktır. 

Denetimden geçmeyen yerli filmlerin video kasetlerinin çoğaltılıp dağıtılması ve yasaklanan yabancı filu* 
terin video kastelerinin yurda sokulması yasaktır. 
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Mecburî gösterim 

MADDE 36. — Genel olarak yabancı film gösteren siinema salonlarınım bir yıl (mevsim) içinde toplamı 
(x) hafta yerli film göstermeleri mecburidir. 

Türkiye'de belgesel, eğitici, öğretici, canlandırma, kısa metrajlı filmlerin yapımını teşvik etmek amacı ile 
sinema salonlarında, uzun metrajlı konulu filmlerle birlikte, ister özel slinema sektörü, ister kamu kuruluşları 
tarafından hazırlanan veya hazırlatılan kısa metraj fil n göstermek mecburidir. 

Ortak yapım ve Türkiye'de çekilen yabancı yapımlar 

MADDE 37. — Yabancı yapım şirketlerinin veya yabancılarla Türklerin ülkemizde çektikleri filmler ko
nusunda, ülkeler arası kültür anlaşmalarında varolan ya da ilerde eklenecek hükümler ışığında ve senaryola
ra ilişkin denetim koşuları mahfuz kalmak şartıyla, bu tür yapımların gerektirdiği çalışma, yurda geçici ola
rak çekim malzemesini getirme ve çıkarma, çekilen negatiflerin yurt dışına peyderpey gönderme, tarihî ve 
turistik mekân ve bölgelerde çalışıma ile ilgili yardım ve 'kolaylıklar SJnema Genel Müdürlüğü tarafından sağ' 
lanır Ve çıkartılacak bir tüzükle düzenlenir. 

Sinema salonlarının artırımı, denetimi, yeniden sı.uflandırılması 

MADDE 38. — (Sinema sanayinin olumlu bir bij.'mde gelişmesine en etkin yol olan sinema salonu ya
pımının teşviki, sinema salonlarının denetimi, sınıflan iırılması, İmar Kanununda ve Belediyelerin sinema sa
lonlarına ilişkin teknik mevzuata gerekli değişikliklerin yapılması, yeni İnşa edilen sinemalara belli bir süre için
de rüsumdan muaf tutulması veya bir rüsum indirimin elen yararlanabilmesi vs. hususlar hazırlanacak bir yö-
netirndik ile Sinema Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenir. 

Sinema bilet fiyatlarının tespiti ve rüsum takdiri 

MADDE 39. — Geçmişte mahallî Belediyelerce saptanan sinema bilet fiyatlarında yapılacak ayarlama
lar yerli ve yabancı filmlere uygulanacak rüsum SineTia Genel Müdürlüğünün kararlarına bağlıdır. 

Bu hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 

Teknik araç ve malzeme 

MADDE 40. — Sinema sanayiinde güçlü bir altyapı oluşturmak amacıyla çekim olanaklarını teknik yön
den yükseltmeye ilişkin çekim araç ve aksamları, plato, stüdyo, laboratuvar için gerekli malzemelerin ithali 
ile ilgili her tür destek ve kolaylıklar (gümrük indirimi, gümrük muafiyeti v.b.) Sinema Genel Müdürlüğünce 
saptanılacak esaslara göre düzenlenir. 

Saklı hükümler 

MADDE 41. — Devlet Kuruluşları tarafından eğivim ve öğretim maksadı ile getirilen teknik ve öğretici 
filmlerle bu filmlerin gösterilmesi için kullanılan sinema makine ve teçhizatı, yine aynı maksatla getirilen 
ham film, film çekimi ve yapımı ile ilgili cihazların it'ıali her türlü vergi, resim ve damga resmi dahil her çe
şit harçtan muaftır. 

Kişiler ve kuruluşlar tarafından getirilen tümü ile L'knOk ve öğretici filmlerin bu muafiyetlerden yarar
lanabilmesi, filmlerin Film Denetleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından kabulünden sonra öğretici ve 
Teknik Filmler Değerlendirme Kurulunun kararı ile mümkün olur. 

Bu hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 
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YEDİNCİ DÖLÜM 
Videoya ilişkin Hükümler 

Video alanının yasal düzenlenmesi 

MADDE 42. — Türkiye'de 'hızla yayılıp kısa sürede geniş 'bir ticarî ve teknik alan haline gelen ve esas» 
ve kaynak itibariyle sinema ile bağlanıtılı olaıi videoculuğun yasal açıdan düzenlenmesi 'Sinema Genel Mü
dürlüğünce yürütülür. 

Video ile ilgili tüm konu ve ^hususlar, Sinema Genel Müdürlüğüne bağlı (Video Şubesi)nin amaç ve gö
rev kapsamına girer. 

Videocu olma şartları 

MADDE 43, — Video kaset işlemi ile uğraşmak isteyen kişi ve kuruluş (bağlı 'bulunduğu vilayetin Ti
caret veya Sanayi Odaianna, Vergi Dairelerine (başvuru ile meslek sahibi hüviyetine haiz olma zorunlu-
ğundadır. 

Video alanında meslekî hüviyete sahip kişiler, Sinema Genel Müdürlüğünün (Video Şulbesi) ne başvuru 
ile meslekî niteliklerini kanıtlayan bir (ruhsat) alıp video kaset kiralama, çoğaltma Vb. hakkına sahip olur
lar. 

Alınan ruhsat işyerinin görünür bir yerine asılıp, denetim 'görevlilerinin incelemesine sunulur. 

MADDE 44. — Video 'kaset kiralama hakkına sahip kişi ve kuruluşlar elerindeki kaset programlarının 
ayrıntılı bir listesini Sinema Genel Müdürlüğü (Video Şubös'i)'n!e sunmuak ve taiskflilk dttinm/efc zorundadlır. 

MADDE 45. — Sinema Genel 'Müdürlüğü (Video Şulbösıi) ısunııJam program ılsiısıteileninıin tööklilkünlde : 
a) Yerli yapımlardan edinen kasetler için fimin yapımcısı ile yapılmış noterlikçe tasdikli bir anlaşma, 
b) Yabana yaıpırnllar için bir royallty {jteüf hakiki) îbed'getâtoi sJsiberfler. 
Bu 'belgelerden yoksun programların tasdiki yapılmadığı gibi bunların ticarî maksatla kullanılması men 

edilir. 

Umuma açık yerlerde video gösterilmesi 

MADDE 46. — Esas itibariyle video gösterisi konut içi bir 'gösteri yöntemi olduğundan kahvehane, bi
rahane, çay bahçesi ve umuma açık benzer yerlerde ticarî maksatla video gösterisi, haksız rekabete yol aç
tığından, yasaktır. 

Eğitici, öğretici ve kültürel nitelikteki 'gösteriler bu yasaklamanın dışında kalır. 

Korsan videoculuğun önlenmesi 

'MADDE 47. — Gerek haksız rekabete yol açan gerekse başlı başına bir kaçakçılık olayım teşkil eden 
korsan videoculuğun ortadan kalkmasına yönelik yasal önlem ve cezaî hükümler, 'Sinema Genel 'Müdür
lüğü (Video Şubesi) tarafından hazırlanacak 'bir yönetmelik ile düzenlenir. 

Video' kaset filmlerinin denetimi 

MADDE 48. — Film Denetleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından Türkiye'de gösterilmesi yasak
lanan yerli ve yalbancı filmlerin video kasetlerinin yurda sokulması, gösterilmesi, çoğaltılıp pazarlanması ya
saktır. 

MADDE 49. — Video gösterisinin, nitelikleri ve özellikleri açısından, umuma açık bir gösteri olmaması 
ilkesine uygun olarak video kasetlerinin denetimi aşağıdaki husus ve şartlara göre yürütülür : 

— Videocu, dolu video kaset getiricisi ya da yapımcısı elindeki programlar için Sinema Genel Müdürlüğü 
(Video Şubesi) ne 'başvurup isimlerini belirttiği kasetlerin video denetim talimatnamesine uygun olduğuna, 
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aksi takdirde öngörülen cezaî hükümleri kabul ettiğine dair tek tip hazırlanan bir beyan ve taahhüt 'belgesini 
doldurup, örnek kasetlerle birlikte teslim eder, 

— Yurt dışından ithal edilen kasetler için taahhüt ve beyan Gümrük iştahleri safhasında verilip (VJdieo 
Şubesinden verilecek beliğe ile ıthaiktını gerçeikteştirir. 

— (Video Şubesi) tarafından gerekli hallerde yapılacak denetlemelerde müsadere edilen ve beyan ve ta
ahhütlere uymayan video film kasetleri suç unsuru teşkil edip dava ve ceza işlemleri için kanıt sayılırlar. 

— Video denetim talimatnamesi, Film Denetleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından uygulanan ve iş
bu kanun tasarısının 29 uncu maddesinde açıklanan hususlara bağlıdır. 

Salt video için çekilecek konulu programların denetimi video denetim talimatnamesine uygun olarak ya
pılır. 

SBKÎZtNCÎ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Gelir kaynakları 

MADDE 50.. — Genel 'Müdürlük . ve bağlı birimlerin gelir kaynakları : 
a) Her yıl Genel 'Bütçenin Kültür ve Turizm 'Bakanlığı kısmının Hizmet Programlarına Dağıtılmayan 

Transferler tertibine konulacak, ödenekler, 
lb) Bu kanunun amaç, kapsam ve görevleri ile ilgili iş ve hizmetlere ilişkin üretim ve bu iş ve hizmet

lerin satışını içeren alanlardan elde edilen gelirler, 
c) IFilm ve video denetiminden alınan bedeller, her türlü ücretler, taşınır mallarla, taşınmaz malların ve 

tesislerin sergi, salon ve diğer tesislerin işletme ve kira gelirleri ve telif hakkı gelirleri, 
d) Yapılacak her türlü yardımlar, bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler. 
e) özel Döner Sermaye sistemi kurularak parasal yönlü aıtomkr. 

Malî kolaylıklar 

MADDE 51. — Genel Müdürlük ve kuracağı birimler 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 
2490 sayılı Artırım Eksiltme ve İhale Kanunu ve bu kanunların ek ve değişiklikleri ile Sayıştay Kanunu
nun vize ile ilgili yükümlülüğüne tabi değildir. 

Sinema Genel Müdürlüğünün alım, satım, kiralama, yaptırma, ortak yapım, ısmarlama, onarma ve stüd
yo ve platoların yapacağı iş ve hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin muameleleri ile hesap usulleri Ge
nel Müdürlükçe hazırlanacak bir yönetmelik esaslarına ıgöre yürütülür. 

Genel Müdürlüğün ihtiyacı için yurt dışından geti rilecek film, bant, makine, alet, stüdyo cihazları ve ye
dekleri, bu stüdyo ve platolarda kullanılan âlet ve edevat ite cihaz, ecza ve yayınlar, bağış yoluyla gelen aynı 
cins malzemeler, yargı ile ilgili ıbütün işleri ve davaları, Belediye Gelirleri Kanununun kapsamındaki faaliyet 
ve işlemleri, Gümrük Vergisi Kanunu kapsamına giren alımlar ile ilgili faaliyet ve işlemleri, her türlü ver
gi, resim ve damga resmi dahil, 'harçlardan muaftır. 

t ta Amiri Genel Müdürdür. Bu yetki, uygun görülen ölçüde, Genel Müdür Yardımcılarına ve Stüdyo-
Ptoto Müdürlerine devredilebilir. 

Genel Müdürlükle ilgili her türlü malî ve işarî işlemlerin nasıl yürütüleceği Genel Müdürlük ve Mali
ye Bakanlığınca birlikte düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenir. 

DOKUZUNCU (BÖLÜM 
Cezaî Hükümler 

Adî suçlarla ilgili cezalar 

MADDE 52. — Bu Kanunun 20 nci maddesine aykırı olarak filmleri yapan, işleten ve dağıtanlar, bir 
aydan aütı aya kadar hapis, bulundukları Belediye sınırları içinde uygulanan en yüksek sinema bileti bede* 
Jinin bin katından üçbin katına kadar para cezası ile cezalandırılırlar. 
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MADDE 53. — Reşit olmayanlara gösterilmesi men edilen bir 'filmin oynatıldığı salona girişi kontrol 
ile görevli personel ve idareciler Ibu yasağın ihlal edildiği durumlarda 'bir aydan az ve beş aydan çok olma
mak üzere hapis ve bulundukları 'belediye sınırları içinde uygulanacak en yüksek sinema ibilet bedelinin yüz 
katı para cezası İle cezalandırılırlar. 

Bu gibi filmlere ait afiş, fotoğraf v.b. reklam araçlarını, dışarıdan görünecek şekilde, aşan ve teşhir eden 
sinema salonu işletmecileri 'bulundukları belediye sınırları içinde uygulanan em yüksek sinema bedelinin bin 
katından 'beşbin katma kadar ağır para cezası ile cezalandırılıriar. Tekerrürü halinde iki misli para cezası ve 
bir ila üç ay hapis cezasına hü'kmolunur. 

MADDE 54. — Bu kanunun '25 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki denetim yükümlülüğüne aykırı ha
reket eden yapımcılar, 36 ncı maddeye aykırı hareket eden sinema sahipleri, 20 nci maddede yer alan yü
kümlülüğü yerine getirmeyen yapımcılar bulundukları Ibeîeldliye sınırları içlînlde uygulanan eni yülksek s t a r a 
bilet bedelinin bin katından üçbin katına kadar para cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 55. — 'Denetimden geçmeyen filmleri yurt içinde gösterenlere bulundukları belediye sınırları 
içinde uygulanan en yüksek sinema bilet bedelinin üçbin ile beşbin katı para ve bir Ma üç yıl ağır hapis ce-. 
zası verilir. Yurt dışına denetimden geçmemiş filmlerin kopyasını çikaranlara yurt içindeki cezaların iki ka
tı hükmoiunur. 

MAIDDE 56. — 35 inci maddeye aykırı hareket edenler bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bulundukları 
belediye sınırları içinde uygulanan en yüksek sinema bilet bedelinin beşbin ile onbin katı para cezası ile 
cezalaridırılır. 

MADDE 57. — Bu kanunun 15 inci ve 21 inci maddelerdeki izin yükümlülüğüne aykırı hareket eden ka
mu kuruluşu yöneticileri hakkında üç aydan altı aya kadar hapis veya dlibin liraldan yüzlbin liraya kadar 
para cezası hü'kmolunur. 

ONUNDU »BÖUÜM 
Geçici Maddeler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 'Bu Kanunun yürüdüğe girdiği tarihte 'Film Denetleme Kurulunca incelenen ve 
incelenmekte olan senaryo ve film dosyaları ile bunlara ait bilgi ve kaynaklar en geç üç <ay içinde Sinema 
Genel 'Müdürlüğüne devrolunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Genel 'Müdürlüğün yeni kadroları hazırlanıp bu kadrolara gerekli atamalar ya
pılıncaya kadar Kültür ve Turizm (Bakanlığına bağlı «teki Sinema Dairesi Başkanhğunlda ve ıbu kamunun 1'8 
inci maddesi ile Sinema Genel 'Müdürlüğü adı altında birleştirilen birimlerde çalışan her türlü personel, gö
revlerine bulundukları kadro veya görevlerde ve bu kadro ve görevlerin tabi olduğu hükümlere göre de
vam eder. . -

GEÇtCt MADDE 3. — Genel 'Müdürlüğün kuruluşundan önce Kültür ve Turizm 'Bakanlığı Sinema Dai
resi Başkanlığında ve bu kanun hükümlerine göre bağlanan diğer birimlerde başarı ile çalışarak tecrübe ve 
ihtisas sahibi olanlar bir yıl içinde Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun uygun bulması ile Ge
nel Müdürlükte bir göreve atanırlar. Atanamayanlar daha önce bağlı bulundukları kuruluşların kadrola
rında görevlendirilir. 

GEÇİCİ MA'DDE 4. — ©u kanunun 18 inci maddesinde belirtilen kuruluşların üniteleri ile bunlara bağ
lı "filim, arşivleri, sinema hizmetlerine ayrılmış hazineye ait taşınır ve taşınmaz mallar, çeşitli yerlerde bu 
hizmetlerin yapılması için mamü'lleştirilmış veya hazine veya mahallî idarelerce tahsis edilmiş olan taşınmaz 
mallar, buralarda yapılmaya başlanmış bina ve tesisleri ile her türlü hak ve menfaatler, mevcut alacaklar, 
ödemeler ve harçlar Genel Müdürlüğe geçer. Bu.maksatla bir tespit ve devir komisyonu kurulur. 

Komisyon, Maliye 'Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Basın Yayın Genel Müdürlüğü, Türkiye Rad
yo Tdevizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlük Yönetim Kurulunca seçilecek birer ve Yük
sek Yönetim Kurulunca 'görevlendirilecek iki üye ile 7 kişiden oluşur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı ; 394) 



— 15 — 

Tespit ve Devir Komisyonu, Genel Müdürlük bünyesine dahil edilecek laboratuvar ve stüdyoların tespiti 
ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki duruma göre aktif ve pasifleri değerlendirmek üzere devir bilan
çosunu altı ay içinde yaparak Genel Müdürlüğe sunar. Bu rapora ıgöre devir-teslim işlemlerine başlanır. 

Bu (geçişin gerektirdiği işlemler hiçbir vergi, resim ve damga resmi dahil harca tabı değildir. 
Komisyonun her türlü ihtiyaçları Kültür ve Turizm Bakanlığınca sağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu (kanunide beUiribüen t!üz)ülk ve yöfleömelllilkler kamınmnun yürtürlügte girdiği ta-
riihltien itübanen bîr <yâ filîde hazadanaralk yayıınlteinııır, 

ÜNBİR1NG1 BÖLÜM 
Kaldırılan Hükümler 

MAİDDE 58. — 2.12.1983 tarih ve 1'8239 sayılı Resmî Gazetede yaiyaırflaömış olan Pifflmılıeriiln ve F im Şener-
yolarının Denetlenmesine İlişkin Tüzük, 10 Şulbat 1937 tarih ve-3120 sayılı öğrenci ve Teknik Filmler Hak
kında Kanun ile 29 Mayıs 1981 tarih ve 2465 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinin 1 inci 
fıkrasının 1 inci ve 2 nci 'bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

• 
ONİKİ'NÖ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

MADDE 58. — Bu Kanun yayınlandığı .tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 59, — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 16 . 4 . 1985 
Esas No. : 2/177, 2/216 

Karar No. : 65 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

içel Milletvekili Edip özgenç'in; Türk Sinema Kanunu Teklifi ile Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve 
İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın; Sinema ve Video Kanunu Teklifi birleştirilmek ve Sakarya Milletvekili Ni
hat Akpak ve İzmir Milletvekili Süha Tanık'm, Sinema ve Video Kanunu Teklifi esas ahnmak suretiyle, 
ilgili bakanlıklar temsücileri, teklif sahipleri ve Film Yapımcıları Derneği temsilcilerinin de katılmalarıyla 
Komisyonumuzca incelenip, görüşülmüş gerekçesi uygun görülerek maddelere geçilmesi kabul edilmiş, mad
deler ayn ayrı tartışılarak yapılan ek ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Teklifin adı «Sinema ve Video Eserleri Kanunu Teklifi» şeklinde değiştirilmiştir. 
2. Teklifin 1 inci maddesindeki «her türlü sinema filmleri ile video - bantların ve benzerlerinin» ibaresi 

çıkarılmış yerine teklifin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde eserin tanımı yapılmış olduğundan «Eserlerin» 
kelimesi konulmuş ve maddedeki denetim kelimesinden önce «yapım» kelimesi eklenerek amaçta belirtilen 
hususlara uyum sağlanmıştır. 

3. Teklifin 2 nci maddesi 1 inci maddeye paralel olarak düzenlenmiştir. 
4. Teklifin 3 üncü maddesine (a) bendi olarak Eserin tanımını yapan bir bent eklenmiş, (a) bendindeki 

Denetimin tanımı bölümüne «ihtiva etmesi» ibaresinden sonra «millî kültür, örf ve adetlerimize uygunluğu» 
ibaresi eklenmiş, (b) bendindeki film tanımı, ticarî, öğretici, tanıtıcı ve günlük olayları tespit eden kavram
ların da eklenmesiyle genişletilmiş ve «hareketli» kelimesinin eklenmesiyle de fotoğraf, slayt gibi malzeme
lerin ayırt edilmesi sağlanmış, (d) bendindeki bandrolün ıtanuma böllümünldıefci «veya» bağlaca «ve» şeklinde 
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düzeltilmiş, bentlerde geçen «film, video - bant ve benzerlerinin» ifadeleri (a) bendinde eserin tanımı yapıldı
ğından «eserlerin» olarak yazılmış ve bent harfleri yapılan bent ilavesine uygun şekilde değiştirilmiştir. 

5. Teklifin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının başında yer alan «Her çeşit film, video - bant ve ben
zeri ürünlerin» ibaresi yerine teklifte eserin tanımı yapıldığından «Eserlerin» ibaresi konulmuş, 2 nci fıkra
da bulunan «ve diğer istisnaların neler olacağı» ibaresi gereksiz görülerek madde metninden çıkarılmış, «yö
netmeliğinde» kelimesinin başına «ilgili» kelimesi eklenmiş ve maddeye 3 üncü fıkra olarak yabancıların 
Türkiye'de film çekme işlemlerinin yönetmelikle düzenleneceğini belirten bir fıkra eklenmiştir. 

6. Teklifin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının başında bulunan «film, video - bant ve benzerlerinin» iba
resi yerine diğer maddelere paralel olarak «eserlerin» kelimesi konulmuş ve aynen kabul edilmiştir. 

7. Teklifin 6 nci maddesinin 1 inci fıkrasının başında bulunan «Film, video - bant ve benzerlerinin» iba
resi yerine diğer maddelere uygun olarak «Eserlerin» kelimesi konulmuş, aynı fıkradaki «denetlenmesi gerek
li veya zorunlu görülenler» ibaresindeki zorunluluğun kim tarafından veya hangi merci tarafından belirle
neceği hususuna açıklık getirmek üzere «Kültür ve Turizm Bakanlığınca» ibaresi eklenmiştir. 

Maddenin 2 nci fıkrasındaki «Düzeltme yapıldıktan» ifadesi yerine konuya açıklık getirmek amacıyla 
«Kurulca düzeltilmesine karar verilen eserlerin, yapımcı tarafından gerekli düzeltilmesi yapıldıktan» ifadesi 
konulmuştur. ' - , * 

Maddenin 4 üncü fıkrasındaki «Yapıtlar» kelimesi diğer maddelere uygunluk sağlamak amacıyla «Eser
ler» olarak değiştirilmiş, fıkrada bulunan «iki ay» lık süre fazla bulunarak «onbeş gün» e indirilmiş ve fık
ranın sonundaki «zorundadır» kelimesi «zorunludur» şeklinde düzeltilmiştir. 

Maddenin 5 inci fıkrasındaki «Denetim» kelimesi «Denetimin», «yapıtların» kelimesi 4 üncü fıkraya uy
gun olarak «eserlerin» şeklinde düzeltilmiştir. 

Maddenin 6 nci fıkrasına yapılan ilavelerle denetim kurullarının «nerede toplanacağı» ve «memur ol
mayan» kurul üyelerinin malî haklarının da ilgili yönetmeliğinde belirtileceği hususuna açıklık getirilmiştir. 

8. Teklifin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasındaki «film, video - bant ve benzerlerinin» ibaresi yerine di
ğer maddelere paralel olarak «eserlerin» kelimesi konulmuştur. 

2 nci fıkranın başına fıkraya açıklık getirmek üzere «Sinema salonu işletenler dışında kalan» ibaresi ek
lenmiş ve fıkradaki «% 3» oranı «% 5» e çıkarılmıştır. 

3 üncü fıkra ceza hükmü olması nedeniyle «Ceza Hükümleri» bölümünde düzenlenmek üzere madde 
metninden çıkarılmıştır. 

Son fıkrada geçen «yönetmeliğinde» kelimesine açıklık kazandırmak amacıyla başına «ilgili» kelimesi ila
ve edilmiştir. 

9. Teklifin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki «Film, video - bant ve benzerlerine» ibaresi yerine 
«Eserlere» kelimesi, 2 nci cümledeki «Fikrî hak» ibaresi yerine «İşletme belgesi» kelimeleri konulmuş, son 
fıkradaki cezaya ilişkin hüküm «Ceza hükümleri» bölümünde düzenlenmek üzere madde metninden çıkarıl
mıştır. 

10. Teklifin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında bulunan «olması yönünden kendisini» ifadesi, fıkraya 
açıklık kazandırmak üzere «olup olmadığı hususunda eseri» şeklinde değiştirilmiş, 2 nci fıkradaki «amirle
ri» kelimesi «amirlikleri» olarak düzeltilmiş, 1 inci ve 2 nci fıkralardaki «film, video - bant ve benzerleri
nin» ibareleri yerine «eserlerin» ibaresi konulmuştur. 

3 üncü fıkradaki işletme ruhsatının işletmeci ruhsatımı yoksa işletme belgesimi olduğu belli değildir. Bu 
hususu açıklığa kavuşturmak üzere «işletme» kelimesi «işletmeci» şeklinde düzeltilmiştir. 

4 üncü ve 5 inci fıkralar ceza hükümleri bölümünde düzenlenmek üzere metinden çıkarılmış, ayrıca bele
diye sınırları dışında bu cezanın muhtarlar tarafından verilmesi sakıncalı görülmüştür. 

11. Teklifin 10 uncu maddesinin (A) bendinin 1 inci alt bendi maddeye açıklık getirmek amacıyla ye
niden düzenlenmiş, 2 nci alt bendindeki «aktarılacak paralar» ibaresi «yapılacak yardımlardan» şeklinde de
ğiştirilmiş ve bende 4 üncü alt bent eklenerek, 12 nci maddenin l inç i fıkrasındaki para cezalarının da fo
na yatırılması sağlanmıştır. 
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Maddeye 3 üncü fıkra olarak eğitim amaçlı süreli video yayınları ile ticarî olmayan eserlerden tescil ve 
bandrol harcı alınmayacağı hususunu belirtmek üzere bir fıkra eklenmiş, maddenin 3 üncü fıkrasına yapılan 
üave ile Bakanlar Kuruluna(A) bendindeki ücreti 50 katına kadar eksiltme yetkisi de verilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında yapılan değişiklik ile fonun denetiminin de fon yönetmeliğinde düzenleneceği 
hususuna açıklık getirilmiştir. 

12. Teklifin «Yönetmelik» başlıklı 11 inci maddesi gereksiz görülerek teklif metninden çıkarılmıştır. 
13. Teklifte yer alan ceza hükümleri adlî ve idarî ceza olmak üzere 11 ve 12 nci maddeler şeklinde ye

niden düzenlenmiştir. 
14. Teklifin «Kaldırılan hükümler» başlıkh 12 nci maddesi, 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiş

tir. 
15. Teklifin geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddelerindeki «altı ay» lık süreler fazla bulunarak «üç ay» a, 

geçici 3 üncü maddesindeki «bir sene» lik süre aynı gerekçe ile «altı ay» a indirilmiş ve maddedeki «tarihin
den» kelimesinden sonra «itibaren» kelimesi eklenmiştir. 

16. Film denetleme kurullarının Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesiyle birlikte yürütülen görev
lerin belli bir süre yapılabilmesi için görevi yıllardır yürüten içişleri Bakanlığı elinde bulunan araç ve gereç
lerin Kültür ve Turizm Bakanlığına devri yapıhncaya kadar geçecek sürede işlerin aksamaması için belli bir 
sürenin tanınması uygun görüldüğünden teklife bu doğrultuda bir Geçici 4 üncü madde eklenmiştir. 

17. Teklifin 13 üncü maddesi «Yürürlük» başlığı konulmak suretiyle 14 üncü madde olarak, 14 üncü 
maddesi «Yürütme» başlığı konulmak suretiyle 15 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Raporumuz Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başfcan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 
3/g fiılerasmıin «veya benzerli 
salon» tabirine muhalifim. 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
3/g fıkrasının «veya benzeıti 
salon» tabktime muhalifim. 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

'-
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Bayındırbk, İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 23.5.1985 

ve Turizm Komisyonu 
Esas No. : 2/177-2/216 

Karar No. : 17 

TÜRKİYE 'BÜYÜK MÎLLET MECL'M BA$KANLIĞ<INA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına sunulan ve İçel Milletvekili Edip Özgenç tarafından hazır
lanan «Türk Sinema Kanunu» teklifi ile Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve İzmir Milletvekili Süha Ta-
nık'ın hazırlamış oldukları «Sinema ve Video» Kanun teklifleri Adalet Komisyonunca birleştiritoiş, Komis
yonumuzun 15.5.1985 tarihli toplantısında Adalet Komisyonunca hazırlanan metin esas aljnarak KüMr ve 
Turizm 'Bakanı ve ilgili bakanlık temsilcüerininde iştirakiyle görüşülmüş, igerekçesi uygun görülerek mad
delere geçilmesi kabul edilmiş, maddeler ayrı ayrı müzakere edilerek yapılan ek ve değişiklikler aşağıda açık
lanmıştır. 

Adalet Komisyonu metninin 1 inci maddesi Komisyonumuzoa aynen kabul edilmiştir. 
Adalet Komisyonu metninin 2 nci maddesi redakte edilmiş madde değişik bu şekli ile Komisyonumuz

ca kabul edilmiştir. 
Adalet Komisyonu metninin 3 üncü maddesinin tanımlar 'başlıklı '(a) 'bendindeki «eser»in tarifi yapılırken 

sözlükteki anlamı esas alınarak yeniden düzenlenmiş, <d) bendindeki «bant» kelimesi (a) bendine uyum sağ
lamak amacıyla, (e) bendindeki «Kültür ve Turizm» ibaresi ile «yapımcının» kelimeleri madde metninden 
çıkarılmış, yeni bir (h) bendi ilave edilerek ilgili hakanlığın adının açıkça ifade edilmesi sağlanmış, mad
de değişik hu şekli ile Komisyonumuzca kalbul edilmiştir. 

Adalet Komisyonu metninin 4 üncü maddesinin 1 ve 3 üncü fıkralarında «Kültür ve Turizm Bakanlığı» 
ibaresi tanımlarla ilgili 3 üncü maddenin «h» bendine uyum sağlamak amacıyla metinden çıkarılmış yerine 
«Bakanlığa» kelimesi ilave edilmiş madde değişik bu şekli ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonu metninin 5 inci maddesinin 1, 2, 3 üncü fıkralarında «Kültür ve Turizm Bakanlığı» 
ibareleri, '3 üncü maddenin (h) bendine uyum sağlamak amacıyla madde metninden çıkarılmış yerine «Ba
kanlık» kelimesi ilave edilmiş yine sözü ©dilen maddenin 2 nci fıkrasında geçen «yapımcının» kelimesi aynı 
zamanda işletmeci anlamına ıgeleceği düşünülerek madde metninden çıkarılmış yerine «işletme (belgesi sahihi» 
ibaresi daha uygun görülerek madde metnine ilave edilmiş, madde metninin son fıkrasına «Ancak, üretici ve 
ithalatçının beyanına müsterit bu kayıt ve tescilden dolayı .(Bakanlık sorumlu tutulamaz» cümlesi eklenmiş, 
'böylece yanlış beyanla yapılan tescil kayıt işlemlerinden 'Bakanlığın sorumlu 'tutulamayacağı da belirlenerek 
konuya açıklık getirilmiş madde değişik 'bu şekli ile Komisyonumuzca kabul1 edilmiştir. 

Adalet Komisyonu metninin 6 nci maddesinin 1 inci fıkrasında «Kültür ve Turizm Bakanlığı» ibaresi, 
3 üncü maddenin <h) bendine uyum sağlamak amacıyla madde metninden çıkarılmış «'Bakanlık» kelimesi 
ilave edilmiş, yine 6 nci maddenin son bendine «kendi isteği ile» ibaresi .eklenmiş, kurula katılanların böyle
ce zorunlu katılma olmadığını ve kendi İsteğine bağlı olduğu açıklanarak madde değişik bu şekli ile Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonu metninin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında «alan» kelimesi ile ikinci bendinin tama
mı uygulamada çıkacak bir takım aksaklıklar göz önüne alınarak madde metninden çıkarılmış, yine aynı 
maddenin son fıkrasına «Bakanlıkça hazırlanacak» ibaresi eklenmiş, böylece yönetmeliği hazırlayacak bakan
lık açıkça ifade edilerek konuya açiklık getirilmiş, madde değişik bu şekli ile Komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

Adalet Komisyonu metninin '8 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki telif hakkının, yapımcısına ait olduğu 
düşünülerek, «işletme belgesi sahibi» ibaresi madde metninden çıkarılmış yerine «yapımcısının» kelimesi 
ilave edilmiş, yine maddenin başına «yerli» kelimesi eklenmesi ile yerli eserlerin telif haklarının korunması 
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esası 'getirilmiş, sözü edilen maddenin 2 nci fıkarsının son kısmındaki «bir eserin üzerinde değişiklik yap
mak veya onu çoğaltmak için yapımcı olmak zorunludur» cümlesi madde metninden çıkarılmış, çünkü aynı 
maddenin 1 inci fıkrasında duruma açıklık getirilmiş, sözü edilen maddenin 3 üncü fıkrasındaki «Kültür ve 
Turizm Bakanlığı» ibaresi madde metninden çıkarılmış yerine «Bakanlık» kelimesi ilave edilmek suretiyle 
madde değişik ibu şekli ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonu metninin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında «Kültür ve Turizm Bakanlığı» ibaresi 
madde metninden çıkarılmış, yerine «Bakanlık» kelimesi ilave edilmiş,- sözü edilen maddenin 2 nci fıkra
sının sonuna «herhangi bir denetim sonucunda millî güvenlik, kamu düzeni ve genel ahlak açısından suç 
veya teşvik unsuru ihtiva etmesi, millî kültürümüze, örf ve âdetlerimize aykırı 'bulunması halinde eser ya
saklanır ve kanunî soruşturma açılır» ifadesi eklenerek madde metnine açıklık getirilmiş yine aynı maddenin 
son fıkrasının 'başına «Mahallî Mülkî amirlikler veya» ibaresi eklenmiş, denetleme yetkilerine mahallî mülkî 
amirliklerinin de ilave edilmesi suretiyle madde değişik bu şekli ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonu metninin 10 uncu maddesi önerge ile yeniden düzenlenmiş, madde değişik şekli ile Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonu metninin 11 inci maddesinin (a) 'bendindeki «Kültür ve Turizm Bakanlığına» ibaresi 
madde •metninden çıkarılmış, yerine «Bakanlığa» ibaresi eklenmiş, (c) ve (d) bentleri önerge ile yeniden dü
zenlemiş, madde değişik bu şekli ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonu metninin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında «istetme belgesiz ve» ibaresi madde 
metninden çıkarılmış, yerine «ruhsatsız yerler ile» ibaresi eklenmiş, yine aynı fıkranın sonunda «verilir» ke
limesi madde metninden çıkarılmış yerine «tahsil edilir» ibaresi ilave edilmiş konuya bu şekilde açıklık ge
tirilmek sure'üyle. madde değişik şekli ile Komisyonumuzca kalbul edilmiştir. 

Adalet Komisyonu metninin 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Adalet Komisyonu metninin geçici 1 inci ve 2 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Adalet Komisyonu metninin geçici 3 üne ümaddesi önerge ile yeniden düzenlenmiş madde değişik şekli 

ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Adalet Komisyonu metninin geçici 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Adalet Komisyonu metninin Yürürlük maddesi olan 14 üncü madde Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. • 
Adalet Komisyonu metninin Yürütme maddesi olan 15 inci madde Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 
îşbü raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa say

gı ile sunulur. 

Başkan 
İbrahim özdemir 

İstanbul 

KJâtip 
* Ayhan Uysal 

Çanakkale 

Üye 
Süleyman Koyuncugil 

Gaziantep 
Muhalefet Şerhim ekidir. 

Üye 
Altınok Esen 

Konya 

Başkanvekili 
Yasar Albayrak 

İstanbul 

Üye 
İsmail Saruhan 

Ankara 
» 

Üye 
Behiç Sadi Abbasoğlu 

İstanbul 

Üye 
Ali Mazhar Haznedar 

Ordu 

Sözcü 
Recep Kaya 

Bilecik 

Üye 
Münir Sevinç 

Eskişehir 
'Muhalefet Şerhim eklidir. 

Üye 
Hayrettin Elmas 

istanbul 

Üye 
Mümtaz özkök 

Sakarya 
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KARŞI OY YAZISI 

Bayındırlık - İmar, Ulaştırma Turizm Komisyonu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa önerisinde : 

1. Aynı konuda hazırlanmış iki öneri olmasına rağmen, mevcut teamül ve usule aykırı olarak sadece bir 
önerinin görüşülmesi, iki yasanın bir alt komisyonca birleştirilmemesi, esas komisyon olan komisyonumuz
dan" önce Adalet Komisyonunda görüşülmesi gibi usule aykırılıkları; 

2. Yasa önerisinde oluşturulan fonla, bu fonun gelirlerinin kimlere nasıl intikal ettirileceğinin açık ol
maması nedeniyle, 

3. önerinin amaç maddesinde belirtilen; eğitim, sanat ve kültürle ilgili değil, kanunun ticarî yönüyle il
gili olması; nedenleriyle önerinin tümüne muhalifiz. 

15 . 5 . 1985 
i-

Süleyman Koyuncugil Münir Sevinç 
Gaziantep Eskişehir 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 10 . 1 . 1986 
Esas No. : 2/177, 2/216 

Karar No. : 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

îçel Milletvekili Edip özgenç tarafından hazırlanan «Türk Sinema Kanunu Teklifi» ile Sakarya Milletve
kili Nihat Akpak ve îzmir Milletvekili Süha Tamk'ın müştereken hazırladıkları «Sinema Video Kanunu Tek
lifi», Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve Başkanlıkça «Adalet Komisyonu» ve «Bayındır
lık - İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu» ile birlikte komisyonumuza. havale edilmişti, ön havalesi uya
rınca ilgili Kanun Teklifleri; önce «Adalet Komisyonu»nda, Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve İzmir Mil
letvekili Süha Tamk'ın teklifleri esas alınarak görüşüldükten sonra «Bayındırlık - İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu»nda ele alınmış ve nihaî olarak komisyonumuzun 8 - 9 Ocak 1986 tarihinde yaptığı 34 ve 35 
inci birleşimlerde, her iki komisyonda yapılan değişiklikler sonucunda meydana gelen metin esas alınarak 
ilgili teklif sahipleri ile hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü. * 

Zamanımızın en etkin kitle haberleşme araçlarından biri olan sinemanın kültür, sanat ve eğitim açısından 
toplum üzerindeki rolünün önemi yanında ülkelerin kültür ve turizm alanlarında birbirlerini tanımalarına da 
katkısı büyüktür. Bu yüzden birçok ülke, artık büyük bir sanayi kolu haline gelen sinema sahasına destek 
çıkmaktadır. Ancak memleketimizde büyük bir sıkıntı içerisinde bulunan bu sanayi kolu ile ilgili olarak Dev
let, denetim haricinde herhangi bir düzenleme yoluna gidememiştir. 

Teklifte; video ve sinema birlikte mütalaa edilirken uzun zamandan beri ihmal edilen bu saha ile ilgili 
bir düzenlemeye gidilerek, artık önemli bir sanayi kolu haline gelen sinema ve video yapımcılığının içinde 
bulunduğu malî çıkmaza çare olarak fon oluşturulması ve ürünlerinin piyasaya arzında ortaya çıkabilecek bü
rokratik engellerin asgariye indirilmesi, denetlenmesi, dağıtılması ve gösterilmesi gibi hususlara ait yeni düzen
lemeler öngörmektedir. 
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Komisyonumuz, teklifte yer alan hususları yerinde bularak benimsemiş ve maddelerinin görüşülmesine 

geçilmesini kararlaştırmıştır. 
1 inci madde; kanun teklifinin amacının daha iyi anlaşılmasını sağlamak üzere yeniden düzenlenmiş, 
2 nci madde; redaksiyona tabi tutulmuş ve «..eserlerin yapımı, denetim, dağıtımı gösterimi..» ibaresi 

«..eserlerin yapılması, denetlenmesi, dağıtılması, gösterilmesi..» şeklinde düzeltilmiş, 

3 üncü maddenin denetimi tanımlayan «b» bendi, Anayasanın 13 üncü maddesi ile paralellik arz edecek 
şekilde düzeltilmiş, Bandrolü tanımlayan «e» bendinde yer alan «..üzerinde Bakanlığın özel işareti ile seri nu
marası yer alan etiket..» ibaresi «..üzerinde Bakanlık ile İşletme Belgesine sahip olanın özel işareti ve seri nu
marası yer alan etiket..» şeklinde değiştirilmiş, Yapımcıyı tanımlayan «f» bendinde yer alan «..veya ithal 
eden..» ibaresi ithalat kelimesinin ileride yanhş anlamaya sebep olabileceği düşüncesi ile metinden çıkartılmış, 
İşletmeciyi tanımlayan «g» bendi konuya açıklık getirmek amacıyla ve kablolu yayımı da kapsayacak şekil
de yeniden düzenlenmiş. 

4 üncü Madlde; redaksiyona (taib'ı tutularak 2 nci fıkrasının sonunda yer alan «.. ilgili -yönetmeliğinde 
gösterilir..» ibaresi ile 3 lüncü fıkrasının sonunda yer alan «..Bakanlığın hazırlayacağı flıgili yönetmelikte 
düzenlenir..» ibaıresi metinden çıkartılmış, ımadldeye 4 üncü fıkra olarak «Bakanlığın hazırlayacağı yönetme
likle düzenlenir.» hükmü dkleramiş, 

5 indi Madde; aynen, 
6 nci Maddenin 1 ve 6 nci fıkraları, konuya açıklık getirtmek ve maddeye işlerlik kazandırmak amacıyla 

yenliden düzenlenımiş, 
7 nci Maddenin 2 nci fıkrasında yer alan «..ilgili yönetimelik'te..» ibaresi redaksiyona ıtalbi tutularak «..yö-

netimelüklte..» şeklinde değiştirilmiş, 
8 inci Maıdlde; maddeye açıklık getirtmek amacıyla yeniden düzenlenmiş, 
9 uncu Maddemin 1 ve 2 nci fıkraları redaksiyona talbi tutularak, 1 inci fıkrada yer alan «..dağıtım ve 

gösterimi..» ibaresi «..dağıtım ve gösterilmeleri..» şeklinlde «..işletme belgesiz ve 'bandrolsüz ve üzerinde..» 
(ibaresi i'se «JJslötlme böllgasiz veya bandrolsüz veya üızerinlde..» olarak değiştirilmiş, 2 nci fıkrada yer allan «..amir
likleri..» İbaresi «..amirleri..» şeklinde, «..gerekçesini de göstermek şerefliyle..» İbaresi ide «..gerekçesini de be-
lirUtanek suretiyle..» olarak düzeitilmliş, 3 üncü fıkra, 3 üncü (maddede yer alan ıdemötime I'işklin tenıımılaıma i e 
paralellik arz edecek şekilde yeniden düzenlenmiş, 

10 uncu Madde; ile kurulmak istenen Fon'un kaynaklarının ve giderlerinin neler olacağı,, Fondan verile
cek kredilerin vadesi ile nasıl verileceği gibi hususları içine alacak şekilde yeniden düzenlenmiş, 

lıl inci Maddemin «d» (bendi, maddenin tamamını cezaî müeyyide kapsamına alacak şekilde değiştiril
miş, 

l!2 nci Maldde; 'idarî nilfcelikitfekti para cezattarııniMi tahsilatını öngörmesine karşılık, bunun ceza verilmeden 
tahsilatın olanaıyacağı ve bu cezalara yapılacak itirazları inceleyecek mercileri belirlemek amacıyla yeniden dü
zenlenmiş, 

13 üncü Maddede yer alan «..ve selah'iyet kanununun..» ifcartösinlderi sonra uıygulaımadia herhangi bir yan
lışlığa mahal vermemek amacıyla, «.. ek ve değişiklikleriyle birlikte diğer bükümleri saklı kalmak üzere..» 
İbaresi eklemmüş, 

Geçici 1 inci Madde; yönetmeliği çıkartacak mercie açıklık getirecek şekilde yeniden dlüzenlenmiş, 
Geçici 2 nci Madde; aynen, 

Geçici 3 üncü Madde; Fon'un gelirlerine ilişkin 10 uncu Madde doğrultusunda yeniden düzenlenmiş, 
Geçici 4 üncü Madde redlaksiyona tabi tutularak, maldde metninde yer alan «.j(gösterilm ve kayıt)..» iba

resi, «..(gösterme ve kayıt)..» şeklinde, «..Kültür ve Turizm Bakanlığına» ibaresi de «..Bakanlığa..» olarak de
ğiştirilmiş, 
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Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 14 ve 15 inci maddeler ise aynen Ikalbul edilmiştir, 
Genel Kurulun onayına sonulimıalk üzıere Yüksek Başkanlığa saıygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

'Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Rıza Tekin 
Siirt 

M. Fenni tslimyeîi 
Balıkesir 

10 uncu madde ile ilgili 
Muhalefet şerhim ekidir. 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

imzada bulunamadı. 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Halil Orhan Ergüder 
istanbul 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Muhalefet şerhim ekidiisr. 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Fon kurduğu için karşıyım. 

BaşkanveMli 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

Hazım Kutay 
Ankara 

Hakkı Artukaslan 
Bingöl 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Fonla ilgili maddeye karşıyım. 

Metin Yaman 
Erzincan 

Yaşar Albayrak 
istanbul 

Özdemir Pehlivanoğlu 
izmir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

10 uncu madde ile illgii 
Muhalefet şerhim ekidir. 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İlhan Araş 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Enver özcan 
Tokat 

6, 9 ve 10 uncu maddelere 
karşıyım. 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Getirtilen bu 'kanun tefclfi ile Sinema ve Video Eserlerinin yapım, denetim, dağıtım, gösterim ve bu işler
den doğan telif haklarının korunması amaçlanmaktadır. 

Sinema ve Video eserleri bir senaryoya dayanılarak meydana gelen bir yapım olduğundan bir eser ma
hiyetindedir. Halen 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu yürürlükte bulunduğundan bu kanunla ayrı
ca telif hakkı yönünden düzenleme yapılması, ayrıca kanunun amacı itibariyle Sinema ve Video Eserleri 
üzerine idareye denetim yönünden geniş yetkiler vermesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bir fon 
kurulmasına ve fonun hiç bir denetime tabi tutulmadan bu kanunun yönetmeliğe bırakmasına karşıyız. 

9 . 1 . 1986 
İsa Vardal Erol Ağagil 
Zonguldak Kırklareli 

MUHALEFET ŞERHİ 

1. Bu kanun teklifi ile kurulan fon, bütçelerin genellik prensibine aykırıdır. 
2. Fon Türk sinema sanayiinin geliştirilmesi dışında ülkemizin tanıtılması (Ki bu konuda ayrı bir fon 

kurulmuştur.) gibi fevkalade geniş bir amacı kapsamaktadır. Bu geniş amaç, fonu asıl maksadından uzaklaş
tıracaktır. 

3. Bakanların talimatı ile fondan yapılacak harcamaların, gene Bakanlık marifetiyle denetlenmesi fiilen 
ve hukuken mümkün değildir. 

Bu sebeplerle teklifin 10 uncu maddesinin bu şekli ile düzenlenmesine karşıyız. 

Fehmi Memisoğlu M. Fenni îslimydi 
Rize Balıkesir 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

SAKARYA MİLLETVEKİLİ NİHAT AKPAK VE 
İZMİR MİLLETVEKİLİ SÜHA TANIK'IN 

TEKLİFİ 

Sinema ve Video Kanuna Teklifi 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk sinema 
sanayiinin geliştirilmesi suretiyle ülkemizin dış dün
yada tanıtılmasına imkân sağlamak, Türk toplumu
nun eğitim, kültür, sanat ve teknik düzeyinin yüksel
tilmesine sinema sanatı ile katkıda bulunmak ve yerli 
ve yabancı kaynaklı her türlü sinema filmleri ile vi
deo - bantların ve benzerlerinin denetim, dağıtım ve 
gösterim esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun bir sanayi dalı olan 
Türk sinemasının ve ürünlerinin teşvik edilmesi, si
nema filmleri ile video - bantların ve benzerlerinin 
denetim, dağıtım, gösterimi ve bu işlemlerden doğan 
telif hakların korunması esas ve usullerini kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen deyimlerden; 
a) Denetim : Millî güvenlik, kamu düzeni ve ge

nel ahlâk açısından suç veya suça teşvik unsuru ihti
va etmesi yönünden bu Kanunda tanımlanan film, 
video - bant ve benzerlerinin yetkili kurul tarafından 
yapılan incelenmesini, 

b) Film : Göstericide kullanılmak üzere sesli ve 
görüntülü veya sadece görüntülü olarak hazırlanmış 
her çeşit sinema yapıtını, 

c) Video - bant : Üzerindeki elektro manyetik 
parçalara ses ve görüntü veya sadece görüntü kayde
dilmiş her çeşit hareketli görüntü malzemesini, 

d) Bandrol : Film, video - bant ve benzerlerinin 
şerit, kaset ve dış ambalajı üzerine yapıştırılan ve sö
külmesi halinde, yapıştırıldığı malzemenin özelliğini 
kaybettiren ve üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı
nın veya yapımcının özel işareti ile seri numarası yer 
alan etiketi, 

e) Yapımcı : Film ve video - bant ile benzerleri
ni üreten veya ithal eden gerçek veya tüzelkişileri, 

Tlrkiye Büyük Mület A 

Sinema ve Video Eserleri Kanunu Teklifi 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk sine
ma sanayinin geliştirilmesi suretiyle ülkemizin dış 
dünyada tanıtılmasına imkân sağlamak, Türk toplu
munun eğitim, kültür, sanat ve teknik düzeyinin 
yükseltilmesine sinema sanatı ile katkıda bulunmak 
ve yerli ve yabancı kaynaklı eserlerin yapım, dene
tim, dağıtım ve gösterim esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun bir sanayi dalı olan 
Türk sinemasının ve ürünlerinin teşvik edilmesi, eser
lerin yapım, denetim, dağıtım gösterimi ve bu iş
lemlerden doğan telif hakların korunması esas ve 
usullerini kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen deyimlerden; 
a) Eser: Film, video - bant ve benzerleri üze

rine kaydedilmiş hareketli görüntü malzemesini, 
b) Denetim: Millî güvenlik, kamu düzeni ve 

genel ahlak açısından suç veya suça teşvik unsuru 
ihtiva etmesi, millî kültür, örf ve âdetlerimize uy
gunluğu yönünden bu Kanunda tanımlanan eserle
rin yetkili kurul tarafından yapılan incelenmesini, 

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 çeşit hareketli sinema eseri 
ve benzerlerini, 

d) Video - bant: Üzerindeki elektro - manyetik 
parçalara ses ve görüntü veya sadece görüntü kayde
dilmiş 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 üzerin
de Kültür ve Turizm Bakanlığının ve yapımcının özel 
işareti ile seri numarası yer alan etiketi, 
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BAYINDIRLIK, ÎMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Sinen» ve Video Eserleri Kanunu Teklifi 

Amaç 

MADDE 1. — Adalet Komisyonu metninin 1 in
ci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun bir sanayi dalı olan 
Türk sinemasının ve ürünlerinin teşvik edilmesi, 
eserlerin yapım, denetim, dağıtım gösterimi ve bu 
işlemlerden doğan telif haklarının korunması esas ve 
usullerini kapsar, 

Tanımlar 

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

dedilmiş hareketli fikir ve sanat mahsullerini, 
b) Denetim: Millî güvenlik, kamu düzeni ve ge

nel ahlak açısından suç veya suça teşvik unsuru ih
tiva etmesi, millî kültür örf ve âdetlerimize uygun
luğu yönünden bu Kanunda tanımlanan eserlerin 
yetkili kurul tarafından yapılan incelenmesini, 

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 çeşit hareketli ainema eseri 
ve benzerlerini, 

d) Video: Üzerindeki elektro manyetik parça
lara ses ve görüntü veya sadece görüntü kaydedilmiş 
her çeşit hareketli görüntü malzemesini* 

e) Bandrol : Eserlerin şerüt, kaset ve dış amba
lajı üzerine yapıştırılan ve sökülmesi halinde, yapış-
tırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren ve üzerin
de Bakanlığın özel işareti ile seri numarası yer alan 
etiketi, 

Türkiye Büyük Millet M 

PLAN VE BÜTÇE (KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİÖt METİN 

Sinema ve Video Eserleri Kanunu Teklifi 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; kültürle ya
kın münasebeti ve yaygınlığı sebebiyle, kitle haberleş
me vasıtalarının en mühimlerinden biri olan sinema 
ve video eserlerinin, eğitici, öğretici, kültür yayıcı ve 
aktarıcı, ülkemizi tanıtıcı fonksiyonlarına işlerlik ka
zandırmak; yapım, denetim ve gösterim, programla
ma konuları ile teknoloji kullanımı yönünden geliş
tirilmesini sağlamak; Türk sinema sanatı sahasında 
çalışanlara destek vermek; sinema hayatına millî bir
lik, bütünlük ve devamlılığımız açısından düzen ve 
ölçü kazandırmaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun bir sanayi dalı olan 
Türk sinemasının ve ürünlerinin teşvik edilmesi, eser
lerin yapılması, denetlenmesi, dağıtılması, gösterilmesi 
ve bu işlemlerden doğan telif haklarının korunması 
esas ve usullerini kapsar. 

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, ge
nel ahlak ve genel sağlık açısından suç veya suça teş
vik unsuru ihtiva etmemesi, millî kültür, örf ve âdet
lerimize uygunluğu yönünden bu kanunda tanımla
nan eserlerin yetkililerce incelenmesini, 

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 çeşit hareketli sinema eseri 
ve benzerlerini, 

d) Video : Üzerindeki elektro manyetik parça
lara ses ve görüntü veya sadece görüntü kaydedil
miş her çeşit hareketli görüntü malzemesini, 

e) Bandrol : Eserlerin şerit kaset ve dış amba
lajı üzerine yapıştırılan ve sökülmesi halinde yapış-
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(Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve İzmir Millet
vekili Süha Tanık'ın Teklifi) 

f) İşletmeci : Film, video - bant ve benzerlerinin 
toptan ve perakende dağıtımını alım - satım ve kira
lama ile yapan veya bunları birden çok kişinin sey
retmesi için umuma açık sinema veya benzeri salonu 
işleten kimseyi, 

İfade eder. 

Üretim ve ithalat 

MADDE 4. — Her çeşit film, video - bant ve 
benzeri ürünlerin üretim ve ithalatı ile toptan dağıtı
mını yapacak gerçek ve tüzelkişilerin önceden Kültür 
ve Turizm Bakanlığına bilgi vermeleri şarttır. 

Kimlerin yapımcılık yapabileceği, nitelikleri, uy
maları gereken kurallar ve bu işle ilgili diğer hususlar 
ile amatör çalışmalar ve diğer istisnaların neler ola
cağı yönetmeliğinde gösterilir. 

Kayıt ve tescil 

MADDE 5. — Üretim ve ithalata konu film, vi
deo - bant ve benzerlerinin toptan dağıtım ve göste
rime sunulmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığın
ca kayıt ve tescili yapılarak işletme belgesi verilir. 

Kayıt ve tescili yapılan eserin her kopyasına Kül
tür ve Turizm Bakanlığı ile yapımcının bandrolünün 
yapıştırılması şarttır. 

Kayıt ve tescili yapılıp, işletme belgesi verilen 
eserlerin orijinalinden alınmış herhangi bir ebat ve
ya formda bir kopyası arşivlenmek üzere Kültür ve 
Turizm Bakanlığına verilir. 

Türkiye Büyük Millet 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
* 

f) Yapımcı: Eserleri üreten veya ithal eden ger
çek veya tüzelkişileri, 

g) İşletmeci: Eserlerin toptan ve perakende da
ğıtımını alım - satım ve kiralama ile yapan veya bir
den çok kişinin seyretmesi için umuma açık sinema 
veya benzeri salonu işleten kimseyi, 

ifade eder. 

Üretim ve ithalat 

MADDE 4. — Eserlerin üretim ve ithalatı ile 
toptan dağıtımını yapacak gerçek ve tüzelkişilerin 
önceden Kültür ve Turizm Bakanlığına bilgi ver
meleri şarttır. 

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

Türkiye'de bilimsel araştırma, inceleme ya da ti
carî amaçla film çekmek isteyen yabancı gerçek ve 
tüzelkişiler veya bunlar adına faaliyet gösteren T.C. 
uyruklu gerçek ve tüzelkişilerin tabi olacağı esas
lar ile T.C. uyruklu gerçek ve tüzelkişilerle yaban
cıların yapacakları ortak yapım esasları Kültür ve 
Turizm Bakanlığının hazırlayacağı ilgili yönetmelikte 
düzenlenir. 

Kayıt ve tescil 

MADDE 5. — Üretim ve ithalata konu eserle
rin, toptan dağıtım ve gösterime sunulmadan önce 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca kayıt ve tescili ya
pılarak işletme belgesi verilir. 

Kayıt ve tescili yapılan eserin her kopyasında 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapımcının bandro
lünün yapıştırılması şarttır. 

Kayıt ve tescili yapılıp, işletme belgesi verilen 
eserlerin orijinalinden alınmış herhangi bir ebat veya 
formda bir kopyası arşivlenmek üzere Kültür ve 
Turizm Bakanlığına verilir. 

(S. Sayısı : 394) 



.(Bayındırlık, İmar ve'Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

f) Yapılma : Eserleri üreten veya. ithal eden ger
çek veya tüzelkişileri, 

g) İşletmeci : Eserlerin toptan ve perakende da
ğıtımını alım-satım ve kiralaıma ite yapan veya bir
den çek kişinin seyretmesi içlin umuma açık sinema 
veya'benzeri salonu lişleten kimseyi, 

n) Bakanlık : Kültür ve Turizm Bakanlığım, 
İfade eder. 

Üretim ve ithalat 

MADDE 4. — Eserlerin üretim1 ve ithalatı ile 
toptan dağıtımını yapacak gerçek ve tüzelkişilerin ön
ceden Bakanlığa bilgi vermeleri şarttır. 

Kiımlerin yapımcılık yapabileceği, nitelikleri, uy
maları, gereken kurallar ve bu işle ilgili diğer husus
lar ile amatör çalışmalar ilgili yönetmeliğinde gös
terilir. 

Türkiye'de 'bilimsel araştırıma, inceleme ya da ti
carî amaçla filim çekmek isteyen yabancı gerçek ve 
tüzelkişiler veya bunlar adına faaliyet gösteren T.C. 
uyruklu gerçek ve tüzelkişilerin tabi olacağı esaslar 
ile T.C. uyruklu gerçek ve tüzelkişilerle yabancıların 
yapacakları ortak yapım esasları 'Bakanlığın hazırla
yacağı ilgili yönetmelikte düzenlenir. 

Kayit ve tescil 

'MADDE 5. — Üretim ve ithalata konu eserlerin, 
toptan dağıtnm ve gösterime sunulmadan önce Ba
kanlıkça kayıt ve tescili yapılarak işletme belgesi ve
rilir. 

Kayıt ve tescili yapılan eserin her kopyasına Ba
kanlık ile işletme belgesi sahibinin bandrolünün yapış-
tırıknası şarttır. 

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

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

27 — 

| (Plan ve Bütçe 'Komisyonunun Ka'bul Ettiği Metin) 

Urıldığı 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 işini yapan veya 
birden çok kişinin seyretmesi için umuma açık sine
ma veya benzeri salonu işleten veya kablolu yayım 
yapan kişiyi, 

h) Bakanlık : Kültür ve Turizm Bakanlığını, 
tfade eder. 

Üretim ve ithalat 

MADDE 4. — Eserlerin üretim ve ithalatı ile top
tan dağıtımım 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. 
uyruklu gerçek ve tüzelkişilerin tabiî olacağı esaslar 
ile T. C. uyruklu gerçek ve tüzelkişilerle yabancıların 
yapacaktan ortak yapım esasları, 

Bakanlığın hazırlayacağı yönetmelikte düzenlenir. 

Kayıt ve tescil 

MADDE 5. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Denetim 

MADDE 6. — Film, video-bant ve benzerleri
nin herhangi bir ebat veya formda kopyası ile ka
yıt ve tescili için başvurulması sırasında denetlen
mesi gerekli veya zorunlu görülenler denetleme ku
ruluna sevk edilirler. 

Denetlenmesi gerekli veya zorunlu görülmeyen 
eserlerle, denetim sonucu olumlu olan eserlerin ka
yıt ve tescili yapılır ve işletme belgesi verilir. Düzelt
me yapıldıktan sonra dağıtım ve gösterime sunul
ması uygun görülenler, bu değişiklikten sonra tek
rar denetlenir ve kayıt ve tescili ile işletme belgesi 
verilir. Dağıtım ve gösterime sunulması hiçbir şekil
de uygun bulunmayanlar, bütün idarî ve yargı iş
lemlerinin tamamlanmasından sonra iade edilir. 

îsteyen yapımcılar çekime konu olacak senaryo
larının da denetlenmesini isteyebilirler. 

Yapıtlar ile isteğe bağlı olarak denetlenen senar
yoların denetim sonuçlarının en geç iki ay içerisin
de ilgiliye bildirilmesi zorundadır. 

Denetim sonucu yapıtların işletme belgesine işle
nir. Denetim gerekli ve zorunlu görülmeyenlerin iş
letme belgesine de bu husus yazılır. 

Denetim kurullarının teşekkülü, sayısı, kimlerden 
oluşacağı, hangi eserlerin denetleneceği ve bunların 
sınıflandırılması, kurulun çalışma esas ve usulleri, 
kurul üyelerinin malî hakları ile diğer hususlar yö
netmeliğinde gösterilir. Ancak denetleme kurulların
da bir yapımcı ile bir sanatçının yer alması zorun
ludur. Denetlenen eserin yapımcısı denetleme kuru
luna gözlemci olarak katılabilir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Denetim 

MADDE 6. — Eserlerin herhangi bir ebat veya 
formda kopyası ile kayıt ve tescili için başvurulması 
sırasında Kültür ve Turizm Bakanlığınca denetlen
mesi gerekli veya zorunlu görülenler denetleme ku
ruluna sevkedilirler. 

Denetlenmesi gerekli veya zorunlu görülmeyen 
eserlerle, denetim sonucu olumlu olan eserlerin ka
yıt ve tescili yapılır ve işletme belgesi verilir. Ku
rulca düzeltilmesine karar verilen eserlerin yapımcı 
tarafından gerekli düzeltilmesi yapıldıktan sonra tek
rar denetlenir ve 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. 

îsteyen yapımcılar çekime konu olacak senaryo
larının da denetlenmesini isteyebilirler. 

Eserler ile isteğe bağlı olarak denetlenen senaryo
ların denetim sonuçlarının en geç onbeş gün içerisin
de ilgiliye bildirilmesi zorunludur. 

Denetimin sonucu eesrlerin işletme belgesine işle-
nlir. Denetimi gerekli ve zorunlu görülmeyenlerim iş
letme belgesine de bu husus yazılır. 

Denetim kurullarının teşekkülü, sayısı, kimlerden 
oluşacağı, nerede toplanacağı, hangi eserlerin denet
leneceği ve bunların sınıflandırılması, kurulun çalış
ma esas ve usulleri ve memur olmayan kurul üyele
rinin malî hakları ile diğer hususlar ilgili yönetme
liğimde gösiterilir. Ancak denetleme kurullarında bir 
yapımcı ile bir sanatçının yer alması zorunludur. De
netlenen eserin yapımcısı denetleme kuruluna göz
lemci olarak katılabilir. 
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Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Denetim 

MADDE 6. — Eserlerin herhangi bir ebat veya 
formda kopyası ile kayıt ve tescili için başvurulması 
sırasında Bakanlıkça denetlenmesi gerekli veya zo
runlu görülenler denetleme kuruluna sevkedi'JMer. 

Denetlenmesi gerekli veya zorunlu görülmeyen 
eserlerle, denetim sonucu olumlu olan eserlerin kayıt 
ve tescili yapılır ve işletme belgesi verilir. Kurulca 
düzeltilmesine karar verilen eserlerin yapımcı tara
fından gerekli düzeltilmesi yapıldıktan sonra tekrar 
denetlenir ve kayıt ve tescili ile işletme belgesi veri
lir. Dağıtım ve gösterime sunulması hiçbir şekilde uy
gun bulunmayanlar, 'bütün idarî ve yargı işlemlerinin 
tamamlanmasından sonra iade edilir. 

'İsteyen yapımcılar çekime konu olacak senaryo
larının dia denetlenmesini isteyebilirler. 

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

Denetimin sonucu eserlerim işletme belgesine iş
lenir. Denetimi gerekli ve zorunlu görülmeyenlerin 
işletme belgesine de bu husus yazılır. 

Denetim kurullarının teşekkülü, sayısı, kimlerden 
oluşacağı, nerede toplanacağı, hangi eserlerin denet
leneceği ve bunların sınıflandırılması, kurulun çalış
ma esas ve usulleri ve memur olmayan kurul üyeleri
nin malî haklan ile diğer hususlar igili yönetmeliğin
de gösterilir. Ancak denetleme kurullarında bir ya
pımcı iile bir sanatçının yer alması zorunludur. De
netlenen eserin yapımcısı denetleme kuruluna kendi 
isteği ile gözlemci olarak katılabilir. 

;(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

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
yonu teşekkül ettirir, iş hacmine göre Bakanlık, bir
den fazla alt komisyon ve denetleme kurulu teşkil ede
bilir. 

Denetlenmesi gerekli veya zorunlu görülmeyen 
eserlerle, demetim sonucu olumlu olan eserlerin ka
yıt ve tesçli yapıir ve işletme belgesi veriir. Kurul
ca dtözjdtimesine karar verilen eserlerin yapımcı *a-
raıfmdan gerekli düzeltilmesi yapıldıktan sonra tekrar 
denetDenir ve kayıt ve tescili ile İşletme belgesi veri
lir, Dağıtım ve gösterime sunulması hiçbir sekide 
uygun bulunmayanlar, buttum idarî ve yargı işlemle
rinin 'tama'mlajmnasi'Djdatn sonra liiade edilir. 

İsteyen yapjmcıkr çekilme konu olacak senaryo-
Aaırmam da denetlenmesini isteyeblirler. 

Eserler i e isteğe bağlı ol'arak denielienen senaryo
ların denetim sorguçlarının engeç onbeş gün içerisinde 
ilgil'ye 'bildirilmesi zorunludur. 

Denetimin sonucu eserlerin işletme belgesine işle
nir. Denetimi gerekli ve zaranlu görüllmeyenperlin ig* 
îetme belgesine de ibuı husus lyaızıir. 

Denetteme Kurulu ve Kültür ve Turizm Bakariı-
ğı Temsilcisinin Başkanlığımda İçişleri, Dışişleri, Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor bakanlıkları, Genelkurmay 
Başkanlığı, M i Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
vs Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinden teşek
kül eder. Ancak Denetleme Kurulunda bir yapımcı 
i e 'bir sanatçının yer atması zorunludur. Denetlenen 
eserin yapımcım, isted'ği takdirde, Oeneleme Kuru
lunla; gözlemci olarak katılabilir. Alt Komisyon İe 
Denetim (Kurulu veya; kurulların^ nerede toplana
cağı ve 'bunların sanıflandmlmalan ie çalışma: esas 
ve Usuİeri ve memur olmayan kurul üyelerinin mail 
hakları i e diğer hususlar, Balkanlar - Kurulu kararı 
ile yürürlüğe konulacak yönetmelikte gösterilir. 
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Dağıtım ye gösterim 

MADDE 7. — İşletme belgesini haiz film, video -
bant ve benzerlerinin ticarî amaçlı toptan veya pera
kende dağıtımını yapan, alan, satan, kiraya veren 
ve birden çok kişinin gösterimine sunan kişiler işlet
meci ruhsatı almak zorundadırlar. İşletmeci ruhsat
ları belediyeler tarafından verilir. 

İşletmecilerin yıllık brüt kârlarının % 3'ü işlet
meci harcı olarak belediyelerce malî yılı takip eden 
senenin altıncı ayı sonuna kadar tahakkuk ve tahsil 
edilir. 

işletmeci ruhsatı almadan faaliyette bulunanların 
işyerleri zabıta tarafından kapatılır. 

İşletmeci ruhsatının kimlere verileceği, bunların 
nitelikleri, uymaları gereken kurallar ve bu işle ilgili 
diğer hususlar ile istisnalar yönetmeliğinde gösteri
lir. 

Telif hakkı 

MADDE 8. — Film, video - bant ve benzerlerine 
ait her türlü telif hakkı, eserin işletme belgesi sahibi
ne aittir. Fikrî .hak sahibinin izni olmadıkça eser 
üzerinde her türlü tasarruf yasaktır. Telif hakkı 
alım, satım, kiralama gibi yollarla ve eserle birlikte 
her türlü intikale konu olabilir. 

Kayıt ve tescil edilmeyen bir eser telif hakkına 
konu olamaz. Kayıt ve tescilden sonra telif hakkı
nın herhangi bir yolla devredilmesi eser üzerinde her
hangi bir değişiklik yapmak veya onu çoğaltmak hak
kını vermez. Bir eser üzerinde değişiklik yapmak veya 
onu çoğaltmak için yapımcı olmak zorunludur. 

Telif hakkı konusunda çıkan ihtilaflarda, eserin 
Kültür ve Turizm Bakanlığındaki kopyası esas alı
nır. 

Telif haklarını ihlal edenler 1 000 000.— 
5 000 000.— lira para cezası ve 6 aydan 1 seneye 
kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

İdarenin yetkisi 

MADDE 9. — Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
mülkî idare amirleri film, video - bant ve benzer
lerinin dağıtım- ve gösterimi sırasında, bunların işlet
me belgeleri ile bandrollerini ve eser üzerinde her
hangi bir değişiklik olması yönünden kendisini her 
zaman denetleyebilirler. İşletme belgesiz ve bandrol-

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Dağıtım ive gösterim 

MADDE 7. — İşletme belcesini haiz eserlerin ti
carî amaçlı toptan veya perakende dağıtımını yapan, 
alan, satan, kiraya veren ve birden çok kişinin gös
terimine sunan kişiler işletmeci ruhsatı almak zorun-
dadıırlar. İşletmeci ruhsatları belediyeler tarafından 
verilir. 

Sinema salonu işletenler dışında kalan işletmeci
lerin yıllık brült kârlarının % 5'i işletmeci hara ola
rak belediyelerce malî yılı takip eden sürenin altıncı 
ayı sonuna kadar tahakkuk ve tahsili edilir. 

İşletmeci ruhsatımın kimlere verileceği, bunların 
nitelikleri, uymaları gereken kurallar ve bu isle ilgili 
diğer hususlar ile istisnalar ilgili yönetmeliğinde gös
terilir. 

Telif hakkı 

MADDE 8. — Eserlere ait her türlü telif hakkı, 
eserin işletme belgesi sahibine aittir. İşletme belgesi 
sahJbiriin izni olmadıkça eser üzerinde her türlü ta
sarruf yasaktır. Telif hakkı alım, satım, kiralama gibi 
yollarla ve eserle birlikte her türlü intikale konu 
olabilir. 

Kayıt ve tescili edilmeyen bir eser telif hakkına 
konu olamaz. Kayıt ve tescilden sonra telif hakkı-' 
nın herhangi bir yolla devredilmesi eser üzerinde her
hangi bir değişiklik yapmak veya onu çoğaltmak hak
kını vermez. Bir eser üzerinde değişiklik yapmak veya 
onu çoğaltmak için yapıma olmak zorunludur. 

Telif hakkı konusunda çıkan ihtilaflarda, eserin 
Kültür ve Turizm Bakanlığındaki kopyası esas alınır. 

İdarenin yetkisi 

MADDE 9. — Kültür ve Turizm Bakanlığı ite 
mülkî idare amirleri eserlerin dağıtım ve gösterimi sı
rasında bunların işletme belgeleri ile bandrollerini ve 
eser üzerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı 
hususunda eseri her zaman denetleyelbilirler. İşletme 
belgesiz ve bandrolsüz ve üzerinde değişiklik yapılan 
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Dağıtım ve gösterim 

MADDE 7. — İşletme belgesini haiz eserlerin ti
carî amaçla toptan veya perakende dağıtımını ya
pan,, satan, kiraya veren ve birden çok kişinin göste
rimine sunan kişiler işletmeci ruhsatı almak zorunda
dırlar. İşletmedi ruhsatlan Belediyeler tarafından ve
rilir. 

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

Telif hakkı 

MADDE 8. — Yerli eserlere ait her türlü telif 
'hakkı, eserin yapımcısına aittür. Yapımcısının izni 
olmadıkça eser üzerimde her türlü tasarruf yasak
tır. Telif hakkı alım, satım, kiralama gibi yollarla 
ve eserle birlikte her türlü intikale konu olabilir. 

Kayıt ve tescil edilmeyen bir eser telif hakkına 
konu olamaz. Kayıt ve tescilden sonra telif hakkının 
herhangi bir yolla devredilmesi eser üzerinde herhan
gi bir değişiklik yapmak veya onu çoğaltmak hakkını 
vermez. 

Telif hakkı konusunda çıkan Muaflarda, eserin 
Bakanlıktaki kopyası esas alınır. 

İdarenin yetkisi 

MADDE 9. — Bakanlık ile mülkî idare amirleri 
eserlerin dağıtımı ve gösterimi sırasında bunların iş
letme belgeleri ile bandrollerini ve eser üzerinde her
hangi bir değişiklik olup olmadığı hususunda eseri her 
zaman denetleyebilirler. İşletme belgesiz ve bandrol
süz ve üzerinde değişiklik yapılan eserler toplatıla-

<0Plan ve Bütçe Komisyonumun Kabul Ettiği Metin) 

Dağıtım ve gösterim 

MADDE 7. — 'işletimle 'belgesini haiz eserlerin 
ticari amaçla toptan veya perakende dağıtımımı ya
pan^ sajtajn, kirajya veren ve birden çok kişinin göste
rimine sunan kişiler işletmeci ruhsatı almak zorunda-
dıri'ajr. Iş'Mtneci ruhsatları belediyeler tarafından ve
rilir. 

işletmeci ruhsatlının kimlilere verileceği, bunların 
niltelikilıeri, uymaları gereken kurallar ve bu işle liflgillü 
diğer hususlar ile istisnalar Bakanlıkça hazırlanacak 
Yönetmelikte gösteriir. 

Telif hakkı 

MADDE 8. — Yerli eserlere ait her türlü telif 
hakkı ile yabancı menşei eserlerin gösterme hakkı 
eserin işletme belgesi sahibine aittir. Hak sahibinin 
izni olmadıkça eser üzerinde her türlü tasarruf yasak
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 gösterme 
hakkına konu olamaz. Kayıt ve tescilden sonra telif 
hakkının herhangi bir yolla devredilmesi eser üze-
ıtünıde herhangi 'bir değişiklik yapmak veya; omu ço-
ğallltmak hakkımı vermez. Bir eser üzerimde değişik
lik yapmak veya; onu çoğaüıttmak için yapımcı olmak 
zorunludur^. 

Telif ive gösterme hakkı konusunda çakan ihtilaf
larda, eserin BakarJıfctakliı kopyaisı esas alınır. Di
ğer ihtilaf lorda 5846 saydı ve muaddel 2936 sayılı Fi
kir vie Sanat Eserleri' Kanununun ilgiHi maddeleri ge
çerlidir, 

İdarenin yetkisi 

'MADDE 9,; — Bakamdık ite mlüfflcî idare amir-
lıeri eserlerim dağıttım ve gösterilmeleri sırasında bun
ların işletme belgeleri ile 'barıdröllerini ve eser üze
rinde herhangi 'bir değişiklik olup olmadığı husu
sunda eseri her zaman dlenetleiyelbMıifer,. İşletene 'bel
gesiz ıvieya barktaolllsıüz veya üraeriınde değişiklik yapa* 
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süz ve üzerinde değişiklik yapılan eserler toplatılarak 
C. Savcılıklarına suç duyurusu ile birlikte sevk edilir. 

Mülkî idare amirleri bölgesel özellikler sebebiyle 
toplumsal bir olaya sebebiyet vermesi muhtemel film, 
video - bant ve benzerlerinin dağıtım ve gösterimini 
ge'rekçesini de göstermek suretiyle yetki ve görev sı
nırları içerisinde yasaklayabilirler. 

Belediyeler bandrol ve işletme ruhsatlarını denet
lemek yetkisine sahiptir. 

İşletme belgesiz ve bandrolsüz eserlerin her biri 
için belediyelerce 5 000 lira para cezası verilir. Be
lediye sınırları dışında bu ceza muhtarlıklar tarafın
dan verilir. 

İşletme belgesiz ve bandrolsüz eser bulunduran
lar ayrıca 6 aydan 1 seneye kadar hapis cezası ile 
cezalandırılırlar. 

Fon 

MADDE 10. — Türk sinema sanayinin gelişme
sine katkıda bulunmak, ülkenin tanıtımını sağlamak 
ve toplumu her sahada ileri götürmek amacıyla, 

«Sinema Fonu» kurulmuştur. 
Fonun idaresi Kültür ve Turizm Bakanlığınca ya

pılır. 

A) Fon Gelirleri : 
1. Film, video - bant ve benzerlerinin kayıt ve 

tescili sırasında alınacak 10 000 lira ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca verilen her bandrol başına alı
nacak 1 000 lira, 

2. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerden ak
tarılacak paralar, 

3. Fonun faiz vesair gelirleri ile bağışlardan, 
Oluşur. 
Bakanlar Kurulu A bendindeki ücreti 50 katına 

kadar artırma yetkisine sahiptir. 

B) Fonun Giderleri : 
1. Bu Kanunun amacı doğrultusunda karşılıksız 

olarak yapılabilecek yardımlar ile en çok 5 yıllık va
deli olarak verilebilecek krediler, 

2. Türkiye'nin tanıtılmasına yönelik faaliyetler 
için yapılacak harcamalar, 

dır. 
Fonun gelirlerinin tahsili harcama esas ve usul

leri Fon Yönetmeliğinde gösterilir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

eserler toplatılarak C. savcılıklarına suç duyurusu ile 
birlikte sevk edilir. 

Mülkî idare amirlikleri bölgesel özellikler sebebiy
le toplumsal bir olaya sebebiyet vermesi muhtemel 
eserlerin dağıtım ve gösterimini gerekçesini de gös
termek suretiyle yetki ve görev sınırları içerisinde 
yasaklayabilirler. 

Belediyeler bandrol ve işletmeci ruhsatlarını de
netlemek yetkisine sahiptir. 

Fon 

MADDE 10. — Türk sinema sanayiinin gelişmesi
ne katkıda bulunmak, ülkenin tanıtımını sağlamak ve 
toplumu her sahada ileri götürmek amacıyla, 

«Sinema Fonu» kurulmuştur. 
Fonun idaresi Kültür ve Turizm Bakanlığınca ya

pılır. 

A) Fon Gelirleri 
1. Kültür ve Turizm Bakanlığınca eserlerin ka

yıt ve tescili sırasında alınacak 10.000 lira tescil harcı 
ile birlikte her film kopyasından alınacak 1.000 lira 
ve her video bant kopyasından bandrol başına alına
cak 200 liradan, 

2. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerden ya
pılacak yardımlardan, 

3. Fonun faiz ve sair gelilrleri ile bağışlardan,; 
4. 12 nci maddenin 1 inci fıkrasındaki para ceza

larından oluşur. 
Eğitim amaçlı süreli video yayınları ile ticarî ol

mayan eserlerden tescil ve bandrol harcı alınmaz. 
Ba'kanlar Kurulu A bendindeki ücreti 50 katına 

kadar artırma veya eksiltme yetkisine sahiptir. 
B) Fonun Giderleri 
1. 'Bu Kanunun amacı doğrultusunda karşılıksız 

olarak yapılabilecek yardımlar ile en çok 5 yıllık vade
li olarak verilebilecek krediler, 

2. Türkiye'nin tanıtılmasına yönelik faaliyetler 
için yapılacak harcamalar, 

Dır. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ralk C. Savcılıklarına suç duyurusu ile birikte sevk 
edilir. 

Mülkî idare amiirliikîeri bölgesel özellikler sebebiyle 
ıtoplumisal bir olaya sebebiyet vermesi muhtemel eser
lerim dağıtan ve gösterimini gerekçesini de göstermek 
suretiyle ydöci ve görev sınırlan içerisinde yasaklaya
bilirler. 

Herhangi bir denetim ısionucunda eserin millî gü
venlik, kamu düzeni ve genel ahlak açısından suç 
veya teşvik unsuru ihltüva etmesi, milK kültürümüze, 
örf ve alcMlerimize aykırı bulunması hal'inde eser ya
saklanır ve kanunî soruşitunma açılır. 

Mahallî mülkî amirlikler veya /belediyeler bandrol 
ve işletmeci ruhsatlarını denetlemek yetkisine sahip
tir, 

Fon 

MADDE 10. — Türk sinema sanayiinin gelişme
sine katkıda ibulunmak, ülkenin tanitımım sağlamak 
ve toplumu her sahada ileri götürmek amacıyla, 

«Sinema Fonu» kurulmuışibur. 
Fonun idaresi Bakanlıkça yapılır. 

I - Fon Gelirleri 
a) Bakanlıkça yerli eserlerin kayıt ve tescili sı

rasında ahmacak 10 000 TL. yabancı eserlerin kayıltl 
ve tescili sırasında alınacak 50 000 TL. tescil harcıy
la birilikte her yerli film kopyasından alınacak 1 000 
TL., her yalbancı filim kopyasından alınacak 5 000 
TL. her yerli video kopyasından bandrol başına alı
nacak 200 TL., her yalbancı video kopyasından barid-
nol başına alınacak 500 TL.'todan ve geçici 3 üncü 
maddede 'belirtilen Ibeyanıname esas alınarak mevcut 
yerli ve yalbancı eserlerin kayıt ve tescili sırasında alı
nacak 2 000 TL. tescil harcıyla birlikte her filim kop
yasından Ibanldrol Ibaışına alınacak 500 TL., her video 
kopyasından bandrol Ibaışına alınacak 100 TL.'nidam,» 

!b) Genel, kaloma ve özel' Ibültçelli 'İdarelerden yapı
lacak yaıidımlardan, 

c) Fonun faiz ve sair gelirleri ile bağışlardan, 
d) lÖ^nci maddenin 1 indi fıkrasındaki para ce

zalarından oluşur, 

Eğitim amaçlı ısüreli video yayınlan ile ticarî ol
mayan eserlerden tescil ve bandrol harcı alınmaz. 

lam eserler töc^lartajrak C. Sajvcılılklaınnjai suç duyu
rusu i8e birlikte sevk ediür. 

Mülkî idare amüıfleri bölgenin özeliklfeaıi sebe
biyle toplumsal bir olaya sebebiyet vermesi muhte
meli eseriertin dağıtım ve gösterimini, gerekçesini de 
belirtmek 'suretiyle yetki Ve görev sammrlam içerMm-
de yasaklayabilitller. 

(Balkaınhk veya; mülkî İdare ajmliderince yapıla
cak herhangi bir denetim sonucunda eserin Devletin 
ülkesü ve miletiyle bölünmez bütünlüğü, mili ege
menlik, Cumhuriyet, millî güvenlik, kamu düzeni, 
genel asayiş, kamu yararı, 'genel ahlak-ve genel sağ
lık, örf ve âdetlerimize aykırı bulunması hallinde eser 
yasaklanır ve kanunî takibat, açılır. 

Mahallî mülkî amirlikler veya belödifyeler bandrol 
ve işletmeci rulbJsa|tflaırını denetlemek lyetklilsıine sahip
tir. 

Fon 

MADDE 10. — Sinema sanayiinin gelişmesine 
'katkıda bulunmak, sinema çalışanlarını desteklemek. 
ve ülkenin tanıtılmasını sağlamak amacıyla Bakanlık 
emrinde «Sinema Destekleme Fonu» kurulmuştur, 
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 yabana fil mkopyasımdan alınacak 5.030 lira, 

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

d) 12 nci 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 eksiltmeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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vekili Süha Tanık'm Teklifi) 

Yönetmelik 

MADDE 11. — Bu Kanunda yer alan yönetme
likler ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alındık
tan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üze
rine, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulur. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Fonun ge&teririin tahsili harcama esas ve usul
leri ile denetimi fon yönetmeliğinde gösterilir. 

Ceza hükümleri 

MADDE 11. — Bu Kanunun; 
a) 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına göre Kül

tür ve Turizm Bakanlığına verümesi gereken bilgiyi 
vermeyenler 1.000.000 liradan 2.000.000 İraya kadar 
ağır para cezası, 

<b) 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasındaki işletmeci 
ruhsatı almak zorunluluğuna uymayanlar 1.000.000 li
radan 2.000.000 liraya kadar ağır para cezası, 

c) 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki yasağa 
uymayanlar 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 1.000.000 
liradan 5.000.000 liiraya kadar ağır para cezası, 

d) 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında belir
tildiği şekilde eserleri işletme belgesiz veya bandrol
süz veya 'bandrolü ve işletme bengesi olmasına rağ
men aslına uygun olmayan şekilde gösterime sunan
lar 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 1 000 000 liradan 
2 000 000 liraya kadar ağır para cezası, 

\ile cezalandırılırlar. 
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IBalkaırillar Kurulu I inci bediideki Ücretti 5 katına 
(kadar artırma veya eksiltme yetkisine sahiptur. 

II - Fonum Giderleri 
a) Bu Kanunum amacı doğrultusunda karşılıksız 

olarak yapılalbilecek yardımlar ile en çok 5 yıllık va
deli olarak verilebilecek krediler, 

Ib) Türkiye'nin tanıtılmasına yönelik faaliyetler 
için yapılacak harcamalar, 

dır. 
Fonun (gelirlerinin tahsili harcama esas ve usulle

ri ile denetimi Bakanhkça hazırlanacak fon yönetme
liğinde gösterilir, 

Ceza hükümleri 

/MADDE 11. — Bu Kanunun; 
a) 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına göre Ba

kanlığa verilmesi gereken bilgiyi vermeyenler, 
1 000 0Ö0 liradan 2 000 000 liraya kadar ağır para 
cezası* 

[b] ,7 nci maddenin 1 inci fıkrasındaki isletmeci 
ruhsatı aîmak zorunluluğuna uymayanlar 1 000 000 
liradan 2 000 000 liraya kadar ağır para cezası, 

jc] 8 inci maddenin 1 inci fıkrasındaki yasağa 
uymayanlar 2 000 000 liradan 10 000 000 l'iraya ka
dar ağır para cezası, 

İd) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtildiği 
şekilde eserler iıştetme belıgelsuz veya bandrolsüz, veya 
ibianldroDu ve işletime belgesi olmasına rağmen aslına 
uygun olmayan şekilde gösterime sunanlar 2 000 000 
TL.'ndan 4 000 000 TL.'na kadar ağır para cezası, 

İle cemlamdırıhriar.» 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Eğitim amacıyla video yayınları ile ticarî olmayan 
video bantlarından kayıt ve tescil ücreti alınmaz. 

II - Fon giderleri; 
a) 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. 

Ceza hükümleri 

MADDE 11. — Bu Kanunun; 
a) 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına göre Ba

kanlığa verilmesi gereken bilgiyi vermeyenler 1.000.000 
liradan 2.000.000 liraya kadar ağır para cezası, 

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) 8 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 haklarında takibata geçilenlerden 
suçlan sabit görülenlere fulleri ayrı bir suçu oluştursa 
dahi ayrıca 3.000.000 liradan, 6.000.000. liraya kadar, 
bu fıkrada yazdı hallerin başka suç veya suçlar oluş-
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vekili Süha Tamk'ın Teklifi) 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 12. — 4 Temmuz 1934 tarihli ve 2559 
sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanununun 6 ncı 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunda çıkartıl
ması öngörülen yönetmelikler altı ay içerisinde yü
rürlüğe konulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — İşletmeciler yönetmelik
lerin yayımlanmasından itibaren altı ay içinde ruh
satname almak zorundadırlar. Bu süre içerisinde ce
zaî hükümler uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Halen piyasada mevcut 
bandrolsüz eserler yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği 
tarihten bir sene içerisinde telif hakkını ibraz eden 
özel ve tüzelkişiler üzerine kayıt ve tescil edilerek 
işletme belgesine bağlanır. Bu süre içerisinde cezaî 
hükümler uygulanmaz. Daha önce denetimden geç
miş olan filmler ayrıca denetime tabi tutulmaz. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İdarî ceza 

iMADDE 12. — 9 uncu madde hükmüne 
aykırı olarak işletme 'belgesiz ve bandrolsüz eserlerin 
ve kopyalarının her bini için belediyelerce 10 000 
lira ceza verilir, 

Belediye sınırları dışında bu cezalar mahallî mül
kî amirliklerince ''tahsil edilerek 10 uncu maddede ge
çen fona yatırılır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 13. — Teklifin 12 nci maddesi 13 üncü 
mıade olarak aynen 'kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunda çıkartılma
sı öngörülen yönetmelikler 3 ay içerisinde yürürlü
ğe konulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — İşletmeciler yönetmelik
lerin yayımlanmasından itibaren 3 ay içinde ruhsat
name almak zorundadırlar. Bu süre içerisinde cezaî 
hükümler uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Halen piyasada mevcut 
bandrolsüz eserler yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği 
tarihten İtibaren 6 ay içerisinde telif hakkını ibraz 
eden özel ve tüzelkişiler üzerine kayıt ve tescil edi
lerek işletme belgesine bağlanır. Bu süre içerisinde 
cezaî hükümler uygulanmaz. Daha önce denetimden 
geçmiş olan filmler ayrıca denetime tabi tutulmaz. 
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Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İdarî ceza 

MADDE 12, — 9 uncu madde hükmüne aykırı 
olarak ruhsatsız yerler ile ihaındnolisiiz eserlerin ve 
kbpyıalarınm her biri için belediyelerce 10 000 lira 
ceza tahsil edi'liir. 

(Belediye sınırları dışında bu cezalar mahallî mül
kî aımirlilkleriince talhlsil edilerek 10 umou maddede ge
çen fona yatırılır, 

Kaldırılan hükümler 

.MADDE 13. — Adalet Komisyonu metninin 13 
ünoü mad'des-i Köm!i)sıyv>mıım(U2ca aynen Ikalbul ed'ıi-
mişttkY 

GEÇİCİ MADDE 1. — Adalet Komisyonu met
nimin Geçici 1 linçi maddesi Romiisyönutnuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Adalet Komisyonu met
ninin Geçidi 2 nc'i maddesi Komisyonumuzca aynen 
kalbul edimidir, 

GEÇİCİ MADDE 3. — Halen piyasada mevcut 
biandrioi'süz eserler yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği 
>tarilhten i'lalbaren 6 ay içerisinde özel ve tüzel kişiler 
özerine kayıt ve tescil edilerek işletme belgesine bağ
lanır. Ancak, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren bir ay içinde eserlere alt bir 'beyanname dol
durularak Bakanlığa verilir, 

6 aylık süre içinde cezaî hükümler uygulanmaz. 

((Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

turması halinde uygulanabilecek ilgili cezaî hükümler 
sakü kalmak üzere, ağır para cezası, 

ile cezalandırılırlar. 

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 tahsü edilir. 

Belediye sınırları dışında bu cezalar, mahallin* en 
büyük mülkî amirliği tarafından verilir. 

Bu cezalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsıil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal me-
murluğunca tahsil edilir. 

İdarî cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en 
geç 7 gün içinde yetküi idare mahkemesine itiraz edi
lebilir. itiraz, idarece verilen cezanın yerine getiril
mesini durdurmaz. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde 
evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede so
nuçlandırılır. itiraz üzerine verilen cezalar kesindir. 

Kaldırılan ̂ hükümler 

MADDE 13. — 4 Temmuz 1934 tarihli ve 2559 
sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun, ek ve de
ğişiklikleriyle birlikte diğer hükümleri saklı kalmak 
üzere, 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunda çıkartılması 
öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlük tarihin
den itibaren 3 ay içinde Bakanlıkça hazırlanır ve Ba
kanlar Kurulunca yürürlüğe konur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bayındırlık - Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu metninin Geçici 2 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Halen piyasada mevcut 
bandrolsüz eserler yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 6 ay içerisinde kayıt ve tescil edilerek 
işletme belgesine bağlanır. Ancak bu eserler Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde 
bir beyanname ile Bakanlığa bildirilir. Bu beyanna
meler esas alınmak suretiyle mevcut yerli ve yabancı 
eserlerden 2.000 İka 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. 
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(Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve İzmir Millet
vekili Süha Tanık'ın Teklifi) 

MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GElÇtöİ MADDE 4. — Bu Kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte Film Denetleme Kurullarınca incele
nen ve 'incelenmekte olan her türlü sinema eseri ve 
benzerleri ile bunlara ait 'bilgi, kaynak ve malzeme
ler ı(gösterim ve kayıt kopya makineleri) yönetmelik-
lerdn yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içe
risinde 'İçişleri Bakanlığınca Kültür ve Turizm Ba
kanlığına devredür. Bu süre içinde eski kurullar gö
revine devam eder,: 

Yürürlük 

MADDE 14. — Teklifin 13 üncü maddesi 14 
üncü maıdde olaralk Komliisyonumuzca aynen kabul 
ediümiştlir, 

Yürütme 

MADDE 15. -
inci madde olarak 
edilmiştir,* 

Teklifin 14 üncü maddesi 15 
Komisyonumuzca aynen kabui 
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(Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ" MADDE 4. — Aldafldt Klomlilsıyionu mte^ 
•nlinin Geçici 4 üncü maJdldesi Kotmisyönuimuzca aynen 
Ikalbul ediillmişitir. 

Yürürlük 

MADDE 14, — Adalet Komiisiyönu metninin 14 
üncü matefides'i Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş-
*ir, 

Yürütme 

MADDE 15. — Adalet Koim!i$yötau metainiin 15 
(irucü maddesli Komtoyömiimtızoa aıynen kabul' edütoııiş-

ı(Plan ve Bütçe Komisyonunun Ka'bul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanun yürürlüğe gir-
dliği tanihıte Film Denetleme KımıMannca incelenen ve 
incelenmekte olan her türlü sinema eseri ve benzer
leri ile bunlara ait bilgi, kaynak ve malzemeler (gös
terme ve kayıt kopya makineleri) yönetmeliklerin yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde içiş
leri Bakanlığınca, Bakanlığa devredilir. Bu süre içinde 
eski kurullar görevine devam eder. 

MADDE 14. — Bayındırlık - Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu metninin 14 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

* MADDE 15. — Bayındırlık - Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu metninin 15 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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